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Si në shumë shtete tjera, poashtu edhe në Zvicër bëjmë manifestime për  
barazimin e të drejtave femërore, kundër seksizmit dhe diskriminimit. Këtë herë 
do të shkojmë më larg: do të organizojmë një grevë të femrave* dhe feministeve 
me datën 14 qershor 2019.

U bënë 37 vite që populli ka votuar një artikull të konstitucionuar për barazimin e të 
drejtave të femrave* ndaj atyre të meshkujve, 22 vite që ekziston një ligj mbi të.  
Mirpo pagat tona dhe pensionet tona janë ende më te vogla, shum shpesh edhe 
mizore. Nëse punojmë me përqindje, për kryerjen e detyrave shtëpiake, edukimin, 
pastrimin e kuzhinës, larjen e rrobave, femijëve, nipave, të afërmëve të moshuar  
ose të sëmurë etj. Kjo punë, që pa të cilën Zvicra thjeshtë nuk do të fonksiononte,  
nuk është e paguar sa duhet por prodhon pasuri. Kjo punë duhet të vlerësohet!  

Jemi ngopur nga seksizmi dhe çdo formë tjeter e dhunës. Barazim do të thotë jetë  
pa frikë nga agresimi, punë pa frikë nga dhuna, dhe të kthim në shtëpi pa tmerrin  
e të qënit e maltretuar. Në mënyrë që të i respektojmë trupat tanë, jetët tona, duhet  
të perfundojnë violencat ndaj femrave dhe të pranohen të drejtat e tyre, që të  
vendosin vetë për vetën e tyre. 

Kërkojmë një shtet të krijuar mbi barazinë dhe solidaritetin, pa marr parasysh ngjyrën 
e lëkurës tonë, kulturës tonë, origjinës apo fesë, passaportës, orientimit seksual apo 
identitetit, viteve apo statusit.

Kështu që me datë 14 qerrshor 2019,  
do të bëjmë grevë. 

Greva jonë do të jetë globale: në vende të punës ose në shtëpi. E adaptuar me 
mundësit e secilës: mundemi të i kryqëzojmë krahët një moment ose tërë ditën, të 
pengojmë në vend se të renditemi, të okupojmë vendin publik ditën ose natën  Greva 
nuk do të jetë kundër meshkujve por kundër sistemit patriarkal që kanë kryer kohërat 
e tyre. Me 14 qershor 2019, meshkujt që mbështesin femrat*, janë të mirseardhur.  

Merrni pjesë dhe ju !
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Informacionet mund të i gjeni në kolektivin e kantonit  
tuaj në adresat më poshtë :
grevefeministe@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
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