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Na Suíça, tal como em inúmeros países, as mulheres manifestam pela igualdade,
contra o sexismo e as discriminações. Desta vez queremos fazer a diferença,
queremos uma greve das mulheres*, uma greve feminista no dia 14 de junho
de 2019.
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Porque estamos fartas de esperar. Há 37 anos que o povo votou um artigo constitucional sobre a igualdade e há 22 anos que temos uma lei sobre a igualdade. Contudo,
os nossos salários e a nossa aposentadoria são cada vez mais baixos e miseráveis.
Quando trabalhamos a tempo parcial é porque asseguramos dois terços das tarefas
domésticas, de educação e de cuidados: a limpeza, a cozinha, cuidar da roupa, dos
filhos, dos netos, dos mais velhos e dos doentes. Este trabalho vital e fundamental
para o bom funcionamento e a riqueza da Suíça, não é remunerado nem reconhecido.
Basta! Este trabalho deve ser valorizado.
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Estamos fartas do sexismo e da violência, de que forma for. Viver em igualdade é
poder viver sem medo de ser agredida, de poder trabalhar sem ser assediada e
perseguida, de poder voltar para a casa sem ter medo de ser maltratada. Respeitar
os nossos corpos e as nossas vidas é acabar com todas as formas de violência
contra as mulheres e reconhecer o nosso direito a autodefinição.
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Queremos uma sociedade baseada na igualdade e na solidariedade, sem discriminações, sem sexismo e sem violência contra as mulheres*, independentemente da cor
de pele, da cultura, da origem, ou religião, da nacionalidade, da orientação sexual, da
idade ou do estatuto.
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Será uma greve global, que seja em casa ou no trabalho. Será adaptada às possibilidades de cada uma: cruzar os braços durante um momento ou todo dia, desarrumar
em vez de arrumar, ocupar o espaço público durante o dia e a noite! A nossa greve
não será contra os homens, mas contra um sistema patriarcal há muito ultrapassado e
obsoleto. No dia 14 de Junho de 2019, os homens solidários com a nossa causa estão
convidados a apoiar as mulheres em greve.
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Participe também!
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Para maiores informações, escreva para o e-mail do Coletivo do seu cantão.
grevefemmesfribourg@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
www.facebook.com/grevefeministe
vaud.grevefeministe@gmail.com
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes #2019grevefeministe #2109scioperodelledonne
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