Naše stávka je nezbytná! Společně za reprodukční práva polských žen*
Polský ústavní soud 22. října prohlásil potrat odůvodněný “poškozením či nemocí plodu” za
protiústavní. Jednalo se přitom o jeden z posledních legálních důvodů pro umělou interrupci.
Takovým činem ústavní soud klestí cestu pro její naprostý zákaz na území Polska. Během globální
pandemie tak dělá z potratů prováděných za hranicemi jedinou možností, což nejen přidává na
ohrožení životů polských žen*, ale také na finančních nákladech. Toto soudní seznání nejen znovu
zažehlo tzv. Černý protest ve formě vlny masových demonstrací a blokád po celém Polsku
(pandemickým nařízením zakazujícím veřejné schromažďování navzdory), ale i odstartovalo mnoho
akcí na vyjádření solidarity v různých evropských městech.
Nesčetné pochody, graffiti na stěnách kostelů a podpůrné akce konající se od onoho rozsudku
dokazují, že polské ženy a ti, stojící po jejich boku, nehodlají pouze přihlížet útokům na reprodukční
práva. Dokazují jednoznačný odpor vůči podřízení patriarchálním požadavkům kapitalistické
společnosti. Tyto probíhající protesty také odrážejí slogan, který již od roku 2016 podněcuje ženy k
povstání vůči násilí patriarchátu: stávku.
Proto tedy, ve středu 28. října, polské ženy svolávají stávku, která přeruší produkci a sociální
reprodukci.
My, Essential Autonomous Struggles Transnational, plně podporujeme tyto stávkující. Rozhodli jsme
se tak na našem prvním veřejném shromáždění, kterého se zúčastnily desítky a bylo sledováno tisíci
nejen ve střední a západní Evropě, ale i za jejími hranicemi (ke shlédnutí zde:
https://upload.facebook.com/watch/live/?v=822775181813892). Činíme tak proto, že ve stávce
vidíme mocnou odezvu na tento mnohočetný útok na naši svobodu a cestu pryč z izolace.
Zákaz potratů v Polsku je známka snahy omezit svobodu žen, odehrávající se všude po Evropě a
celém světě a která zesílila v průběhu této pandemie. Hned v několika zemích je právo na potrat
ohroženo, zatímco vlády používají covidovou krizi k uvalení omezení, doufajíce v co nejmenší
opozici.
Mezi záměrem uvalit na ženy mateřství a jejich ztotožněním s “přirozenou” rolí ošetřovatelek vidím
jednoznačné pojítko, nutící je zaplatit tu nejvyšší cenu během této pandemie. Ženy pracující v rámci
první linie, např. zdravotní sestry, ošetřovatelky, zdravotní personál, uklízečky, pracovnice v logistice
a zemědělství, jsou přepracované, jejich pracovní síly zneužívané a nedoplacené. Neustále jsou
vystavovány riziku nákazy díky rokům škrtů, které přivedly zdravotnictví na pokraj kolapsu a mají za
následek tristní nedostatek zdravotních pomůcek, zejména těch osobní ochrany. Běženkyně jsou
ponechány bez jakékoliv podpory, povolení k pobytu a často i bez domova. Ve shonu po mzdě a
lepším životě jsou tak mnohdy nuceny v nebezpečných podmínkách riskantně překračovat hranice,
nebo přežívat na místech přelidněných a zdraví ohrožujících.
Tyto útoky na svobodu žen jsou klíčové při obnovování a krystalizaci hierarchií post-pandemické
společnosti. Dnes proto znovu stojíme po boku polských žen* v jejich boji za bezpečné, legální a
bezplatné potraty. Jejich úsilí je důležité pro náš záměr mezinárodního propojení: je v něm jasný
nárok na nepodřízenost a na možnost převrácení hierarchií, které utlačují nás všechny.
Naše životy jsou nezbytné, naše svoboda je nezbytná, naše stávka je nezbytná!
EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational)
Také podepsány jsou tyto kolektivy:
LevFem (Bulgaria)
InfoKolpa (Slovenia)

The Other Balkan (Balkans)
CLARA Collective (Czech Republic)
Mad Pride Romania
Colectiva Urzica (Romania)
MAHALA - Comunitatea Muncitorilor Militanți / Community of Militant Workers (Romania)
LeneșxRadio (Romania)
Editura Pagini Libere (Romania)
FemBunt (Bulgaria, Germany)
zine fem (Romania)
a szem (aszem.info, Romania)
Dreptul la Oraș / Right to the City (Romania)
FCDL - Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire / Common front for the Right of Housing
(Romania)
Căși Sociale ACUM! / Social Housing NOW! (Romania)
Asociația Front (Romania)
Feminism Romania (Romania)
FILIA Center (Romania)
Plural Association (Romania)
Asociatia SexWorkCall (Romania)
A.casă (Romania)
Precarious (dis)Connections (Italy)
Women’s Solidarity Foundation-KADAV (Turkey)
Colectiva Autonomă Macaz (Romania)
LeftEast, transnational web platform
PostOst-Migrantifa (Germany)
Interventionistische Linke (Germany)
Filaret 16 (Romania)
România - Țara Muncii Ieftine (România)
E-Romnja (România)

SC Dunja Skopje (Macedonia)

Assemblea Donne del Coordinamento Migranti (Italy)
Autonom Infoservice (Denmark)
Editura frACTalia, Romania
Fabrika Avtonomia collective, Bulgaria
Food Not Bombs - Sofia (Bulgaria)
You Are Not (A)lone (Bulgaria)
h.arta (Romania)
I.D.A. Iniziativa Donne Aids Bologna, Italy

