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Z pozycji różnorodnych feminizmów, zjednoczonych 
i umocnionych dzięki naszej transgranicznej 
współpracy, wzywamy wszystkie kobiety, lesbijki, 
transwestytki, transseksualistki, interseksualistki, 
migrantki, kobiety z rdzennych mniejszości, 
czarnoskóre i afro-potomkinie, do globalnego 
strajku feministycznego 8 marca 2021.
Naszym strajkiem pragniemy połączyć walki i bunty, 
które nas jednoczą oraz wszystkie inne walki 
feministyczne, transfeministyczne i 
antypatriarchalne, które miały miejsce na świecie w 
ostatnich miesiącach, tak, aby nasz wspólny głos 
mógł rozbrzmieć globalnie, stawiając czoła 
ograniczeniom, jakie przyniosły czasy pandemia.
Nie chcemy powrotu do normalnego stanu rzeczy, 
ponieważ normalność była problemem. 
Powiedziałyśmy, że światowy kryzys gospodarczy 
nie będzie opłacany naszymi ciałami i terytoriami. 
Jesteśmy świadome, że neoliberalne zarządzanie 
pandemią nasila systematyczną przemoc wobec 
kobiet, ludzi LGBTQI, a także kolonialne i 
rasistowskie opresje.
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Dlatego teraz chcemy pokazać jeszcze bardziej siłę 
naszego kolektywu, aby wzmocnić, złączyć i 
rozszerzyć pluralizm naszych doświadczeń, zmagań 
i buntu na poziomie transgranicznym, kształtując 
proces strajku feministycznego, który pozwoliłby 
nam na uwidocznienie i odłączenie się od systemu 
patriarchalnego, rasistowskiego, kapitalistycznego i 
kolonialnego, który zdominował nasze 
społeczeństwa.
Podczas gdy tworzyłyśmy sieci wsparcia, 
solidarności i samoobrony, aby ograniczyć wzrost 
przemocy domowej, nie przestałyśmy potępiać i 
walczyć z i męską, szowinistyczną przemocą i 
przemocą ze względu na płeć.
Podczas gdy pracowałyśmy na pierwszej linii frontu 
w szpitalach, szkołach, fabrykach, jako sprzątaczki, 
podczas gdy w naszych domach, dzielnicach i 
społecznościach kontynuowaliśmy prace domowe i 
opiekuńcze, nie przerwałyśmy procesu strajku 
feministycznego.
Podczas gdy przekraczane są granice, aby zapewnić 
siłę roboczą potrzebną do zabezpieczenia łańcucha 
żywieniowego i usług opiekuńczych w zamian za 
śmieciowe płace, nie przestałyśmy potępiać 
instytucjonalnego rasizmu i głośno wzywać do 
legalizacji miejsc pobytu, która pozwoliłaby nam 
prowadzić godne życie.
Podczas gdy w społecznościach tubylczych 
zagwarantowałyśmy reprodukcję życia poprzez 
wspólne akcje mające na celu stawianie czoła 
pandemii, nie przestałyśmy bronić terytoriów przed 
atakiem ekstraktywizmu i militaryzacją.
Podczas gdy trwają wojny i konflikty, takie jak 

kurdyjski i palestyński, kontynuowałyśmy budowę 
naszych sieci solidarnościowych, nie zaprzestałyśmy 
kreować naszej feministycznej i 
antyimperialistycznej rewolucji i domagać się 
wolności dla wszystkich więźniarek i więźniów 
politycznych.
Podczas gdy zdrowie jest zarządzane w sposób 
indywidualny i przedsiębiorczy, nie zaprzestałyśmy 
wskazywać na różnice w warunkach społecznych i 
materialnych ze względu na płeć, klasę i rasę, jeżeli 
chodzi o dostęp do służby zdrowia, ulepszać formy 
feministyczne, autonomiczne zdrowia zbiorowego i 
wspólnotowego oraz walczyć o bezpłatną, 
bezpieczną i wolną aborcję.
Na przełomie ostatnich kilku lat udało nam się 
stworzyć globalny ruch feministyczny, zdolny do 
nadanie perspektywie feministycznej charakteru 
interdyscyplinarnego pomiędzy różnymi ruchami 
społecznymi, czego dowodem są zmagania Black 
Lives Matter w USA, #EndSars przeciwko 
brutalności policji w Nigerii i te, które napawają 
strachem faszystowskie i konserwatywne rządy na 
całym świecie począwszy od południa, jak w Boliwii, 
Peru i Chile.
Zamiast poddać się indywidualizacji i atakowi na 
nasze ciała, struktury, terytoria i ekosystemy, jaki 
przeprowadziło na nas neoliberalne zarządzanie tą 
pandemią, rozszerzyłyśmy naszą walkę jeszcze 
bardziej i nie odpuściłyśmy. Zamiast poddać się 
kryminalizacji naszych działań przez rządy, 
wzmocniłyśmy naszą globalną wzajemną więź, 
czego dowodami są: organizacja 35. 
Wielonarodowościowego Spotkania Kobiet i 

Dysydentek w Ameryce Łacińskiej; powstanie 
E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles 
Transnational) w Europie i poza nią, która to 
organizacja narodziła się w celu połączenia walki 
przeciwko dewaluacji pracy produkcyjnej i 
reprodukcyjnej kobiet i migrantów; transgraniczna 
solidarność z strajkiem kobiet w Polsce oraz 
zwycięstwo argentyńskich sióstr w legalizacji 
aborcji, a także wzmocnienie przestrzeni Feministas 
Transfronterizas, która w pierwszym zgromadzeniu 
publicznym 7 lutego została rozszerzona.
W historycznym momencie, gdy nasza praca 
produkcyjna i reprodukcyjna jest jeszcze bardziej 
intensywna, eksploatowana i dewaluowana niż 
kiedykolwiek wcześniej i w którym przemoc 
patriarchalna, ze względu na płeć, kapitalistyczna i 
rasistowska atakuje nas z większą siłą, odczuwamy 
pilną potrzebę podkreślenia znaczenia globalnego 
strajku feministycznego, który postrzegany jest jako 
zbiorowy proces artykulacji, upolitycznienia, wielkiej 
konwergencji, ekspansji, interwencji wobec 
represyjnej normalności.
Z tych oto powodów wzywamy wszystkie kobiety* 
do przerwania wszelkich rodzajów pracy, 
produkcyjnej i reprodukcyjnej oraz do 
uwidocznienia się w miejscach, zwłaszcza tych, 
które zostały nam odebrane przez historię oraz 
pandemię i dołączenia się do globalnego strajku 
feministycznego w dniu 8 marca, a także 
późniejszego kontynuowania naszej kolektywnej i 
transgranicznej walki.
W górę Te* które chcą walczyć!
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solidarności i samoobrony, aby ograniczyć wzrost 
przemocy domowej, nie przestałyśmy potępiać i 
walczyć z i męską, szowinistyczną przemocą i 
przemocą ze względu na płeć.
Podczas gdy pracowałyśmy na pierwszej linii frontu 
w szpitalach, szkołach, fabrykach, jako sprzątaczki, 
podczas gdy w naszych domach, dzielnicach i 
społecznościach kontynuowaliśmy prace domowe i 
opiekuńcze, nie przerwałyśmy procesu strajku 
feministycznego.
Podczas gdy przekraczane są granice, aby zapewnić 
siłę roboczą potrzebną do zabezpieczenia łańcucha 
żywieniowego i usług opiekuńczych w zamian za 
śmieciowe płace, nie przestałyśmy potępiać 
instytucjonalnego rasizmu i głośno wzywać do 
legalizacji miejsc pobytu, która pozwoliłaby nam 
prowadzić godne życie.
Podczas gdy w społecznościach tubylczych 
zagwarantowałyśmy reprodukcję życia poprzez 
wspólne akcje mające na celu stawianie czoła 
pandemii, nie przestałyśmy bronić terytoriów przed 
atakiem ekstraktywizmu i militaryzacją.
Podczas gdy trwają wojny i konflikty, takie jak 

kurdyjski i palestyński, kontynuowałyśmy budowę 
naszych sieci solidarnościowych, nie zaprzestałyśmy 
kreować naszej feministycznej i 
antyimperialistycznej rewolucji i domagać się 
wolności dla wszystkich więźniarek i więźniów 
politycznych.
Podczas gdy zdrowie jest zarządzane w sposób 
indywidualny i przedsiębiorczy, nie zaprzestałyśmy 
wskazywać na różnice w warunkach społecznych i 
materialnych ze względu na płeć, klasę i rasę, jeżeli 
chodzi o dostęp do służby zdrowia, ulepszać formy 
feministyczne, autonomiczne zdrowia zbiorowego i 
wspólnotowego oraz walczyć o bezpłatną, 
bezpieczną i wolną aborcję.
Na przełomie ostatnich kilku lat udało nam się 
stworzyć globalny ruch feministyczny, zdolny do 
nadanie perspektywie feministycznej charakteru 
interdyscyplinarnego pomiędzy różnymi ruchami 
społecznymi, czego dowodem są zmagania Black 
Lives Matter w USA, #EndSars przeciwko 
brutalności policji w Nigerii i te, które napawają 
strachem faszystowskie i konserwatywne rządy na 
całym świecie począwszy od południa, jak w Boliwii, 
Peru i Chile.
Zamiast poddać się indywidualizacji i atakowi na 
nasze ciała, struktury, terytoria i ekosystemy, jaki 
przeprowadziło na nas neoliberalne zarządzanie tą 
pandemią, rozszerzyłyśmy naszą walkę jeszcze 
bardziej i nie odpuściłyśmy. Zamiast poddać się 
kryminalizacji naszych działań przez rządy, 
wzmocniłyśmy naszą globalną wzajemną więź, 
czego dowodami są: organizacja 35. 
Wielonarodowościowego Spotkania Kobiet i 

Dysydentek w Ameryce Łacińskiej; powstanie 
E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles 
Transnational) w Europie i poza nią, która to 
organizacja narodziła się w celu połączenia walki 
przeciwko dewaluacji pracy produkcyjnej i 
reprodukcyjnej kobiet i migrantów; transgraniczna 
solidarność z strajkiem kobiet w Polsce oraz 
zwycięstwo argentyńskich sióstr w legalizacji 
aborcji, a także wzmocnienie przestrzeni Feministas 
Transfronterizas, która w pierwszym zgromadzeniu 
publicznym 7 lutego została rozszerzona.
W historycznym momencie, gdy nasza praca 
produkcyjna i reprodukcyjna jest jeszcze bardziej 
intensywna, eksploatowana i dewaluowana niż 
kiedykolwiek wcześniej i w którym przemoc 
patriarchalna, ze względu na płeć, kapitalistyczna i 
rasistowska atakuje nas z większą siłą, odczuwamy 
pilną potrzebę podkreślenia znaczenia globalnego 
strajku feministycznego, który postrzegany jest jako 
zbiorowy proces artykulacji, upolitycznienia, wielkiej 
konwergencji, ekspansji, interwencji wobec 
represyjnej normalności.
Z tych oto powodów wzywamy wszystkie kobiety* 
do przerwania wszelkich rodzajów pracy, 
produkcyjnej i reprodukcyjnej oraz do 
uwidocznienia się w miejscach, zwłaszcza tych, 
które zostały nam odebrane przez historię oraz 
pandemię i dołączenia się do globalnego strajku 
feministycznego w dniu 8 marca, a także 
późniejszego kontynuowania naszej kolektywnej i 
transgranicznej walki.
W górę Te* które chcą walczyć!
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