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consultórios médicos sem barreiras?

É normal um chefe comentar sobre a
o corpo e a roupa de suas funcionárias?

É normal que as mulheres* negras
não sejam consideradas como cidadãs por completo?

É normal que imagens de mulheres*
semi-nuas esteja sempre presente
em espaços públicos?
É normal que as mulheres* negras e
suas famílias sejam diariamente expostas a estigmas raciais?
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ACREDITAMOS QUE
NÃO!
POR ISSO FAZEMOS
UMA GREVE NO DIA 14
DE JUNHO.

É normal que na Suíça uma mulher*
seja morta em sua própria casa a
cada duas semanas?
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É normal que uma mulher* tenha que
suportar violência doméstica para
garantir seu direito de residência no
país?

O Manifesto do Coletivo de Greve
Feminista e de Mulheres* foi redigido
por diferentes grupos de trabalho. O
manifesto reúne diferentes posições
e perspectivas, que não foram padronizados, que seja em termo de linguagem ou conteúdo. A publicação
completa tem o espírito coletivo,
onde o acento é colocado não no
mínimo denominador comum, mas
na solidariedade. Ocupar espaços
é tornar-se visível. Ocupamos todo
o espaço possível como mulheres*
e o moldamos com nossas preocupações e reivindicações. O Manifesto
não pretende estar completo.
Zurique, Abril 2019

É normal que os diplomas de imigrantes não sejam reconhecidos e apreciados?

É normal que na Suíça menos de 20%
das vítimas de violência sexual registrem uma queixa?
É normal que mulheres* recebam menos salário pelo mesmo trabalho que
seus colegas do sexo masculino?
É normal que o trabalho seja dividido em remunerado e não remunerado
(doméstico e cuidados), sendo este
último feito principalmente por mulheres*?
É normal que mulheres* com deficiências quase nunca encontrem
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JUNTAS ROMPEMOS CORRENTES

LUTAR PELA LIBERDADE

Desde cedo aprendemos através da
educação e da socialização a assumir
papéis específicos ligados ao gênero.
Violência e discriminação fazem parte do cotidiano das mulheres*. E isso
parece normal. Espera-se que as mulheres* reprimam suas necessidades
pessoais, para assumir a maior parte
do trabalho de educação e cuidados
de pessoas próximas, seja em uma
moradia compartilhado, na família,
na sociedade em geral, no trabalho
ou em coletivos políticos. Se uma
mulher* ousa comportar-se de forma
contrária às normas, ou mesmo se
rebelar, é imediatamente repreendida e desvalorizada: ele se torna uma
„madrasta“, „cadela“, „sabichona“,
chamado de „pouco feminina“ ou
„implicante“, e ainda é ofendida com
insultos racistas e sexistas. Em outros
casos, pode perder seu emprego, sua
família sofrer abusos ou até mesmo
ser morta. Para o funcionamento da
sociedade patriarcal e capitalista, é
essencial que as mulheres* ofereçam
cuidados a outras pessoas de graça
ou por salários miseráveis. Além do
racismo e da exploração colonial,
esta divisão do trabalho por gênero, é
o que permite ao sistema econômico
vigente de continuar existindo.

Em suma, as condições em que vivemos são um abuso. Há anos,
apontamos esses inúmeros abusos
e lutamos contra eles. Somos mulheres * com ou sem autorização de
residência, com ou sem responsabilidade por crianças, somos mulheres* negras e brancas, mulheres* de
cor, mulheres* em uma relação queer
ou hétero, jovens ou mais velhas,
com ou sem deficiência. E como tal,
conversamos com jornalistas, elaboramos iniciativas políticas, interpelações, coletamos assinaturas, temos
esperanças e esperamos… saímos às
ruas, convencemos conhecidos, conversamos com amigos e familiares.
Mas o que mudou? Houve progresso,
claro, pequeno e grande. Por exemplo, o direito à mesma educação para
meninas e meninos, o sufrágio universal, a descriminalização do aborto, a
possibilidade de processo em caso
de racismo em espaços públicos
(embora raramente), o fato de estupro
no casamento (desde 1992) também
ser punível (desde 2004) e passível de
processo como delito oficial, mesmo
sem denúncia. Algo em comum nesses avanços é que todos eles são o
resultado do movimento de mulheres* que acontece há mais de cento e
cinquenta anos. Foram conquistados
através de muita paixão e esforços incansáveis.
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NOS MOVIMENTAMOS, ESTAMOS

Mesmo assim - cada vez mais frequente - somos confrontadas com
antifeminismo, sexismo e racismo na
rua, no trabalho, na Internet ou nos
palácios governamentais pelo mundo
afora. Querem destruir as liberdades
que conquistamos e nos rebaixar a
mão-de-obra barata, a objetos sexuais e a obedientes donas de casa.
Eles acham que podem oprimir o
movimento feminista, que cresce em
todo o mundo, vivendo seu sexismo
de forma descarada. Mas esses senhores se enganam!

EM GREVE!

Não toleramos uma regressão reacionária nem uma „normalidade“ desumana. Reconhecemos diferentes e
múltiplas formas de opressão que
este sistema produz. Por isso nosso
feminismo é diverso e essa diversidade é nossa força. O momento está
propício para uma mudança profunda.
E para acelerar essa mudança, nos
recusamos a trabalhar por um dia, recusamos a funcionar „normalmente“.
Estamos em greve! Como fizemos em
1991. E como nossas irmãs fazem em
todo o mundo. Solidarizamo-nos com
todas as lutas feministas e no dia 14
de junho de 2019 nos juntamos a este
movimento internacional!
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NOSSO TRABALHO TEM UM

ma de pensão, as reformas da AHV
visam sobrecarregar ainda mais as
mulheres*, com o aumento da idade
de aposentadoria.
Por isso, exigimos a socialização do
trabalho de cuidados de crianças e
idosos, ao qual também pertence o
trabalho doméstico. Queremos um
salário adequado! Queremos contratos de trabalho seguros, seja no domicílio particular ou em canteiros de
obras. Queremos moradias para idosos e creches subsidiados.
A igualdade de direitos só pode ser
alcançada pela superação da hierarquia entre pessoas. Os membros de
grupos majoritários da sociedade
devem questionar seus próprios privilégios. Os homens devem igualmente se envolver nas atividades de
cuidados e reprodução. Não toleramos mais que mães - especialmente
mães solteiras - caiam na pobreza.
Exigimos uma licença parental, uma
licença de paternidade que atenda
às necessidades reais dos cuidados
infantis, assim como dos compromissos profissionais maternos. Exigimos
uma imediata e abrangente descriminalização do trabalho sexual, para
que os direitos das trabalhadoras do
sexo sejam garantidos. Não queremos remuneração fixa nos hospitais,
mas funcionários bem remunerados
que possam dedicar seu tempo ao
trabalho. Porque o cuidado de pessoas é precioso! Assim como qual-

MALDITO VALOR! - SEM NÓS,
TUDO PARALISA

Quer trabalhemos em um canteiro de
obras, num berçário, num escritório,
numa casa particular (como doméstica) ou em uma casa de programas,
numa escola, num avião ou mesmo
em nossa própria casa - nosso trabalho sempre vale mais do que a quantia
que recebemos por ele. Não toleramos mais diferenças salariais machistas ou racistas. Nosso trabalho
merece o mesmo respeito e o mesmo
reconhecimento que qualquer outro.
Isto aplica-se principalmente ao trabalho doméstico e aos cuidados de
crianças e idosos: apenas 10% deste
trabalho realizado na Suíça é remunerado. Os restantes 90% deste trabalho não são pagos - e mais de dois
terços deste trabalho não remunerado é feito por mulheres*. Em resumo,
o trabalho doméstico e de cuidados
não remunerado sustenta o sistema
capitalista. O trabalho doméstico e
de cuidados subsidia toda a economia - e não o contrário. E por todo
esse trabalho não remunerado com
o qual subsidiamos a economia, não
recebemos nenhuma pensão.
Por isso, as aposentadorias das mulheres* na velhice são obviamente
baixas e muitas mulheres* idosas são
afetadas pela pobreza. Ao invés de
remediar essa desigualdade no siste5

LUTAMOS CONTRA O RACISMO

quer outro trabalho realizado por uma
mulher *.

E SEXISMO INSTITUCIONAL E
COTIDIANO

Nosso trabalho tem um maldito valor!
- Sem nós, tudo paralisa.

A violência sexual pode obrigar alguém a deixar o seu país de origem.
Na fuga, a maioria das mulheres* sofre ainda mais violência. No país de
chegada, mulheres* refugiadas sofrem também violência, por exemplo,
quando precisam relatar suas experiências às autoridades migratórias.
Essas entrevistas se assemelham a
um interrogatório policial de um processo criminal.
Exigimos que razões de exílio específicas às mulheres* sejam plenamente
reconhecidas na Suíça, não apenas
no papel, mas também na prática.
Exigimos o reconhecimento de identidades sexuais sem a necessidade
de evidências (por exemplo, em caso
de exílio).
Exigimos o fim da mentalidade binária
e da categorização de pessoas porque a realidade é muito mais complexa e diversificada. Mulheres* negras
e mulheres* de cor estão expostas
não só ao sexismo, mas também ao
racismo cotidiano. Seja andando pelo
bairro, na pista de dança ou na busca
de um emprego. Como mulheres* não
brancas, temos que nos esforçar pela
nossa „inclusão“ diariamente - e se
questionamos a soberania racista na
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interpretação da sociedade majoritária, somos acusadas de „hipersensíveis“.

to de ficar no país, caso nossas vidas
corram perigo. Só então poderemos
lutar de forma eficaz contra essa violência. E precisamos escutar uns
aos outros: Isso significa reconhecer
as diferentes formas de discriminação
e questionar os privilégios.

Os diplomas e qualificações de outros países são aqui raramente reconhecidos. Por isso, os campos de
trabalho das mulheres* migrantes se
limitam em grande parte às profissões domésticas e de cuidados de
crianças e idosos. Nós cuidamos de
crianças, idosos e do trabalho doméstico de outras famílias - mas nosso
trabalho permanece „invisível“, não é
reconhecido e nem apreciado. Em alguns casos, ficamos 24 horas por dia
disponíveis. Às vezes sem um status
de residência legal. Através do nosso trabalho, permitimos que outras
mulheres trabalhem e façam carreira. Queremos acesso real ao sistema
educacional e legal - sem medo de
sermos expulsas do país.
Exigimos que o status de „ilegal“ seja
regularizado, que nossos diplomas
sejam reconhecidos e solicitamos
uma legislação que nos proteja contra as múltiplas formas de discriminação, que experimentamos como
mulheres*, como migrantes* e como
trabalhadoras*.
Exigimos que os vários níveis de violência contra mulheres* migrantes
se tornem visíveis e reconhecidos
como um problema. Exigimos o direi-

QUEREMOS UMA EDUCAÇÃO

res e educadores sejam treinados
para essa tarefa. E para isso é preciso uma constante sensibilização através de treinamentos complementares
e da reformulação do compromisso
profissional do educador, que se define pela cooperação e solidariedade.
Uma educação emancipatória significa o uso de linguagem inclusiva, tematizando o pluralismo de gênero, ou
seja, que existe mais do que apenas
„homem“ e „mulher“, abordando modelos familiares diferentes, discutindo
papéis sociais e analisando discriminações múltiplas. Exigimos o reconhecimento da diversidade de alunos*
por professores, materiais didáticos e
instituições de ensino em geral.

EMANCIPADORA

Queremos uma escola, que seja um
lugar de emancipação e promoção
de igualdade. Queremos mais participação das estudantes* na elaboração das aulas e da escola como um
todo. As instituições de ensino devem
ser lugares seguros, que ofereçam
espaço para resistência. As matérias
escolares não devem ter especificidade de gênero. O acesso à educação
deve ser não apenas permitido a todos, mas também possibilitado a
todos. Mulheres* devem ter acesso
à formação técnica e a outros áreas
de ensino dominadas pelos homens,
para que também tenham a oportunidade de moldá-las.
A escola é uma expressão da sociedade patriarcal: consolida hierarquias
baseadas em práticas estabelecida
através da definição de papéis baseada em gênero. As carreiras escolares
e profissionais de crianças e adolescentes são influenciadas pelos valores, normas e modelos praticados
nas instituições educacionais, pelas
práticas, formas de apoio, material
didático, conteúdo, livros didáticos,
interações e, em última instância,
pela própria instituição.

Exigimos mais educação política
(mundial) e discussão em sala de aula
- também na escola primária.

A promoção da igualdade deve ser
praticada independente das matérias
de ensino. Queremos que professo7
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LUTAMOS CONTRA VIOLÊN-

soas LGTBQI*). Nas estruturas marcadas pelo pensamento masculino
e nas instituições ligadas à questão
migratória, como os abrigos de emergência, essas ameaças múltiplas tornam-se especialmente visíveis.

CIA SEXISTA, HOMOFÓBICA E
TRANSFÓBICA

Mulheres* sofrem violência também
na Suíça por serem mulheres* e/ou
porque, como lésbicas, bissexuais,
trans, intersexuais ou queer (LGBTIQ), não se enquadrarem em esquemas heteronormativos da sociedade.
A cada duas semanas, uma mulher*
morre na Suíça por violência sexista.
Duas em cada cinco mulheres* sofrem violência física e/ou sexual dentro de uma relação durante sua vida.
Quando uma mulher* é assassinada
por seu (ex-) parceiro, fala-se muitas
vezes de „drama familiar“: a vítima é
cúmplice porque deixou o parceiro
ou usava uma saia muito curta. Nós
queremos que a violência seja nomeada pelo que é: violência sexista!
Queremos decidir por nós mesmas
nosso plano de vida e o que vestimos. Nossas vidas e nossos corpos
nos pertencem!

Exigimos a implementação (legal) definitiva da Convenção de Istambul.
Isso inclui proteger os indivíduos contra a violência mental, física e sexual e
levar os agressores à justiça. A violência sexista não deve mais ser aceita
na sociedade, é preciso verbas para
campanhas, para que uma mudança
de pensamento aconteça. Violência
sexista é sempre ligada a uma relação
de poder e sempre será violência seja na relação, no trabalho, na rua
ou nas redes sociais.
Não significa Não! Exigimos proteção
legal às pessoas afetadas por violência e o reconhecimento de seu direito
de definição. Chega de proteção ao
agressor. Exigimos que a violência
sexual seja reconhecida como discriminação e proibida da mesma forma.
É preciso existir um direito à integridade.

Muitas mulheres*, em uma sociedade
dominada por homens, frequentemente homens brancos, são afetadas
por uma sobreposição de discriminações (por exemplo, mulheres* de
cor, mulheres* migrantes, mulheres*
com deficiências, mulheres* que não
correspondem ao ideal de beleza das
revistas de moda, mulheres* idosas,
mulheres* em situação precária e pes9

QUEREMOS JUSTIÇA CLIMÁTICA

- E UMA VERDADEIRA LUTA CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL

A economia capitalista, que se baseia
em estruturas patriarcais de hierarquização, divisão e desvalorização,
também molda a relação das pessoas
com o meio ambiente. Semelhante ao
trabalho reprodutivo não remunerado
das mulheres, a reprodução da natureza no capitalismo torna-se invisível
e desvalorizada, embora toda forma
de atividade econômica, além do trabalho humano, dependa da natureza
e representa a base de nossa vida.
Através da progressiva capitalização
de água, terra, petróleo, etc., as empresas privadas abrem novas fontes
de lucro que aumentam o crescente
nível de exploração e destruição material do meio ambiente, especialmente em países fora da Europa.
Nos posicionamos contra toda e
qualquer privatização de terra e água
e exigimos a democratisação de
qualquer decisão que envolva nossa
relação com o meio ambiente. Assim como as relaçãoes de gênero,
queremos revolucionar rambém nossa relação como a natureza. Exigimos
justiça climática - agora! Quem quiser
parar o aquecimento global, precisa
parar a exploração de pessoas e do
meio ambiente motivada pelo lucro
também de forma consequente.
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NOSSOS CORPOS NOS PERTEN-

mulheres*, a pesquisa se concentra
nas questões de reprodução e muito
pouco nas questões de saúde geral
das mulheres*. Por exemplo, um ataque cardíaco em mulheres* muitas
vezes não é reconhecido a tempo
porque corpos não-masculinos são
simplesmente sub-pesquisados.

CEM

Os aproveitadores do sistema econômico capitalista se enriquecem com
de nossos corpos em diferentes níveis: através de controles onipresentes, mania de emagrecimento e saúde, culto à juventude e estereótipos da
imagem da mulher*, definindo como
nos vestimos, nos apresentamos, nos
alimentamos e nos comportamos e o
que consumimos. Através de filmes,
livros, publicidade e educação, a binariedade de gêneros nos é propagada desde a infância. Isso leva à discriminação e desvalorização de pessoas
que não se encaixam nesse modelo.
A disseminação geral de estereótipos
leva a uma cultura na qual os corpos
das mulheres* são transformados em
objetos. Isso legitima e banaliza a violência de gênero. Portanto, exigimos
que essa violência seja retratada e
combatida pelo que é: algo sexista
que prejudica e mata mulheres*.
Além disso, os chamados „produtos femininos“ são comercializados
e propagados de forma lucrativa e
produtos de higiene feminina, como
absorventes e tampões, são encarecidos ainda por impostos especiais.
E Obviamente a responsabilidade da
contracepção é seu financiamento é
deixado a cargo do sexo feminino. A
medicina de hoje é normalizada para
padrões masculinos. Em relação às

Exigimos mais pesquisas sobre a
contracepção masculina e uma medicina que reconheça todos os gêneros,
fornecendo a todos acesso gratuito
aos cuidados de saúde. Queremos a
livre escolha na reprodução, o direito
ao aborto de graça, contraceptivos
gratuitos, a livre escolha de métodos
contraceptvos, produtos de higiene
gratuitos nos períodos de menstruação e livre acesso a tratamentos relacionados ao ajuste sexual autodeterminado de mudança de sexo.
Mulheres* e meninas* com deficiências são afetadas por discriminação
múltipla. Somos frequentemente
vítimas de violência, ferimentos ou
abusos, negligência, assim como
maus-tratos ou exploração, tanto
dentro como fora do nosso ambiente doméstico. Queremos uma melhor
proteção e melhor atendimento para
as mulheres* com deficiência, mais
possibilidades de autodeterminação,
assim como mais visibilidade e audibilidade nos espaços públicos.
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HETERONORMATIVIDADE FORA
DA MENTE

A sexualidade não masculina é vista
em grande parte como negativa. O
prazer feminino é preterido, a menstruação tratada como tabu. O corpo e
o desejo das pessoas que não sejam
cis-homens permanecem completamente inexplorados há anos e ainda
hoje existe muito menos conhecimento a respeito. A visão hegemônica do sexo é cis-masculina e heteronormativa: a heterossexualidade é
considerada a única norma válida de
prazer. Assim, a lei e as instituições
discriminam outras formas de relacionamento e/ou desejo sexual. Exigimos que possamos definir nossa
própria sexualidade e relacionamentos para que possamos viver nosso
desejo da maneira que queremos.
Exigimos campanhas de educação
sobre autodeterminação, sexualidade
e identidade.
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UMA NOTA SOBRE O IDIOMA E
GRAFIAS:

POR TUDO ISSO E MUITO MAIS, PARA TUDO
ISSO E MUITO MAIS,
ESTAMOS EM GREVE NO
DIA 14 DE JUNHO DE
2019 - BEM ALTO E LEGAL, CHEIAS DE RAIVA
E CONFIANÇA.
POR QUÊ?
PORQUE SOMOS MUITAS!
E PORQUE NINGUÉM MAIS
FARÁ ISSO POR NÓS.
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Em um mundo binário onde tudo
é visto como „masculino“ ou „feminino“, queremos com o asterisco-de-gênero* apontar que nem
todas pessoas podem se identificar
com o sexo atribuído no nascimento.
A identidade sexual e o desejo sexual estão sujeitos a mudanças sociais
e pessoais e não são fixos ou „naturais“. Cis-mulheres ou cis-homens
são pessoas que podem se identificar com o gênero atribuído a elas
no nascimento. Acreditamos que as
mulheres*, Trans, Inter, Cis ou Queer,
são oprimidas pelo patriarcado e
com certeza não se beneficiam dele.
Por essa razão usamos o asterisco-de-gênero*, também para mostrar
que somos muitas.
Nós escrevemos „Mulheres Negras“
com um grande „N“ para indicar que
não é um adjetivo, mas a racionalização construído com atribuições
específicas na palavra „Negra“, que
não se baseia em disposições reais.
Também com o uso do grande „N“
fazemos referência ao movimento de
resistência e luta anti-racista, no qual
o termo „Negro“ é usado como um
auto designação política; «branco»
escrevemos com minúsculo, embora
também entendemos esse adjetivo
como uma atribuição, mas ele possui
um significado claramente diferentes
no passado e no presente do que
„Negro“.

14

