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شاركوا!
كيف يمكننا اإلضراب؟
االنسحاب من العمل الرسمي :ال تذهبي
إلى مقر عملك أو غادري مقر عملك في
وقت متفق عليه مع زميالتك ،يوم 8
مارس/آذار 2020.

االنسحاب من أعمال الرعاية :ال تؤدي
األعمال المنزلية وال تنفذي المسؤوليات
الخاصة بالبيت ،ولدى الضرورة ،اطلبي
من شريكك الذكر ومن حلفائك أن
يظهروا التضامن فيتولوا األعمال
المنزلية ،واألسرية ،والمجتمعية.
اإلبطاء من العمل :إذا لم يكن من
الممكن االنسحاب من العمل ،يجب
اإلبطاء من العمل كشكل من أشكال
االحتجاج .

تنظيم مسيرة أو اجتماع :لجمع الحلفاء
من النساء ومجتمع الميم إلى شبكاتك
ومجتمعاتك المحلية ،للخروج في مسيرة
للتعريف باإلضراب وللتضامن معا !

ضرب؟
لماذا نُ ِ

ألن الوعود التي قدمتها حكوماتنا إلعمال المساواة والتنمية والسالم لجميع
النساء ،قبل  25عاما ً لم تُنفَذ ،وتستمر النساء والفتيات في مكابدة التمييز والعنف
في جميع بقاع األرض.
ألن اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الذي شهد على مر األجيال نهوض النساء
لالحتجاج ،مع تعرض حياتهن للخطر دفاعا ً عن حقوقهن اإلنسانية والحريات
األساسية .إننا إذن نُحيي هذا التاريخ ونسترد اليوم ونبعث القوة الجماعية
للنساء ،للمطالبة بحقوقنا اإلنسانية.
ألن الحق في اإلضراب حق من حقوق اإلنسان ،وعلى مر التاريخ ،كان اإلضراب
آلية فعالة لتفعيل قوة الحركات المطالبة بالتغيير .اإلضراب رعى وأحيا وشد من
عزم التضامن عبر مختلف القضايا والحركات التي سعت إلى تغيير االضطهاد
المؤسسي ،سواء كان اضطهادا ً أبويا ً أو نيوليبرالياً ،أو يتصل بالعولمة أو التعامل
العسكري أو األصولية أو تدمير البيئة.

من نحن
للمزيد من األفكار حول كيفية
اإلضراب ،يمكن قراءة المطبوعة
الخاصة بنا"ش "التي توثق  40مثاال
جيدا على إضرابات ذات أهمية سياسية
من شتى أنحاء العالم ،وعبر أجيال
مختلفة .
إذا كانت لديك أفكار أخرى قوية
لإلضراب ،نرجو أن تتواصلي معنا
على :
info@womensglobalstrike.com.
إننا ملتزمون بجعل هذه الرحلة عمل
جماعي قوي لجميع النساء في شتى
أنحاء العالم .

المطالبات بإضراب عالمي بقيادة النساء تم اشعالها من قبل نسويات ونقابيين ونقابيات ونشطاء
في الجمعية التي تم عقدها عام  2015في مدينة نيويورك.
و منذئذ انتشرت الدعوات والقت الدعم .ففي عام ، 2017دعمت "الدعوة النسائية العالمية نحو
العدالة المناخية" الدعوة إلى إضراب نسائي عالمي بدءا من  8مارس/آذار.
وهذه الدعوة إلى اإلضراب النسائي العالمي في  8مارس/آذار  2020تم بدئها من قبل منتدى
آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية) ، (APWLDوهي شبكة رائدة من
المنظمات النسوية والناشطات الشعبيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .يمثل أعضاء الشبكة
البالغ عددهم  236عضوا مجموعات نسائية متنوعة من  27دولة في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ
لمعرفة المزيد عن منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية ،يمكن زيارة
الموقع : apwld.org.

لالنضمام إلينا ،صدقوا على بياننا واشتركوا معنا أدناه !
www.womensglobalstrike.com

بياننا السياسي
بياننا السياسي الذي يطالب النساء بعمل إضراب عالمي في  8مارس/آذار2020
نحن المنظمات النسوية والحلفاء من جميع أنحاء العالم الذين وقعنا هذا البيان ،نطالب بعمل إضراب نسائي عالمي في  8مارس/آذار
2020.إننا نطالب النسويات والحلفاء والحليفات باالنسحاب من العمل في ذلك اليوم ،تذكرا منّا لجذور اليوم العالمي للمرأة ،وتضامنا مع
ضرب النساء يتوقف العالم.
اإلضرابات النسائية عبر التاريخ ،ولنظهر للعالم أنه عندما ت ُ ِ
ما حاجتنا إلى هذا؟
ُ
ألن الوعود التي قدمتها حكوماتنا بإعمال المساواة والتنمية والسالم للنساء قبل  25عاما لم تنفذ .وفي حين زادت الثروات خالل تلك الفترة،
تكاثرت وتقاطعت أوجه الالمساواة ومدت بجذورها عميقا .1وألن الثروة قد تكونت في أحيان كثيرة على يد النساء الالئي لم ينلن نصيبهن
منها  .إننا نعيش في نظام اقتصادي يستغل النساء ويستفيد من أعمال الرعاية النسائية المجانية ومنخفضة األجر ،ومن تدني أجور النساء
وتدهور ظروف عملهن .
بسبب طمع شركات الوقود األحفوري الذي دمر البيئة وآثار التغير المناخي التي تشعر بها النساء بصورة أعمق من الرجال .إننا األكثر
عرضة للنزوح2 ،ونتنقل لمسافات أبعد لجلب المياه ،ونُجبر على الهجرة ،ونعاني من التداعيات الصحية لزيادة الملوحة في األرض بسبب
ارتفاع مستوى سطح البحر ،و نعاني ويالت ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية.3
ألن النساء في جميع أنحاء العالم مستمرات في بذل أعمال الرعاية واألعمال المنزلية ،وما زالت هذه األعمال غير معترف بها وتعاني من
قلة التقدير وال يتم ضمها إلى حسابات الناتج المحلي اإلجمالي للدول ،رغم أن المنظومة االقتصادية لن تنهض دونها .على سبيل المثال ،في
منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،تقوم النساء بأربعة أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي يقوم بها الرجال ،والتفاوت أكبر من سائر
أنحاء العالم األخرى .وال يزال التفاوت في األجور بين الرجال والنساء كبيرا ال يقل في دول كثيرة ،بل إنه يزيد في بعض الدول في حقيقة
األمر.
في عام ، 2020تكون  25سنة قد مرت على التعهدات بإعمال حقوق المرأة أثناء المؤتمر الدولي الرابع للنساء في عام ، 1995المعروف
بمنهاج عمل بيجين4 ،ولقد حان الوقت لنلتقي ونتضامن من مختلف األجيال والحركات ،لنتكاتف معا لكي نوقف العالم.
إننا نؤمن بأن مطالبنا قائمة ومشتركة في جميع أنحاء العالم :
ظروف عمل الئق وأجور كافية للمعاش للجميع
إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
العدالة في إتاحة استخدام الموارد والطاقة والفرص
السيادة الغذائية للجميع
لقد كانت اإلضرابات – على مر التاريخ – آلية فعالة إلعمال قدرة الحركات المختلفة على إحداث التغيير .ليس اليوم العالمي للمرأة حملة
تسويق إلشعار المرأة بجمالها ،إنما هو اليوم الذي نهضت فيه النساء واحتججن ووضعن أرواحهن على أكفهن وخاطرن دفاعا عن حقوقهن
اإلنسانية وعن الحريات األساسية .دعونا نُكرم هذا التاريخ ونسترد اليوم ونحيي قوة النساء الجماعية للمطالبة بحقوقنا اإلنسانية .
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