
Нашиот штрајк е од суштинско значење! Заедно со жените од Полска - за слобода на 
абортус. 
 

На 22-ри октомври Полскиот уставен трибунал го прогласи за неуставен абортусот заради 
фетална малформација. Тоа беше една од ретките основи за легален абортус. Со тоа, 
Трибуналот отвора пат за скоро целосна забрана на абортус во Полска. За време на 
глобалната пандемија ова значи дека правењето абортус во странство представува 
единствена опција, и е како таков уште понебезбеден и поскап за жените* што живеат во 
Полска. Оваа судска одлука повторно го активираше гневот на Црниот протест, поставувајќи 
огромен бран на револт и блокади низ целата земја, пркосејќи им на владините ограничувања 
на јавни собири, како и активирајќи неколку демонстрации во знак на поддршка во различни 
европски градови. 
 
Маршевите, графитите на црквени ѕидови и останатите акции за поддршка што се случија 
откако пресудата на судот се доказ дека жените во Полска и оние кои се борат на нивна 
страна, нема да молчат пред овој напад на слободата за абортус, одбивајќи да бидат 
потчинети на патријархалните барања од страна на капиталистичкото општество. Тековните 
протести во Полска го нагласуваат зборот, што од октомври 2016 година наваму го 
активираше глобалното востание на жените против патријархалното насилство: штрајк. 
 
Така на денешен ден - среда, 28-ми октомври, жените во Полска повикуваат на штрајк за 
прекинување на производството и социјалната репродукција. 
 
Ние, Essential Autonomous Struggles International, застануваме во поддршка на штрајкувачите. 
На нашиот прв јавен настан, на кој се придружија десетици луѓе и го гледаа илјадници од 
Централна и Источна Европа и многу пошироко, одлучивме да ги поддржиме штрајкувачките 
акции во Полска затоа што во овој штрајк препознаваме моќен одговор на уште еден напад 
врз нашата слобода. 
(види снимка од настанот тука):  https://upload.facebook.com/watch/live/?v=822775181813892  
 
Забраната за абортус во Полска е значителен показател на поширока реакција против 
слободата на жените, што се одвива насекаде низ Европа и во светот, и која се 
интензивираше во текот на пандемијата КОВИД-19. Во неколку земји абортусот е под напад 
додека владите ја користат пандемиската криза за да воведат ограничувања, со надеж дека 
со тоа ќе избегнат спорови. 
 
Согледуваме јасна врска помеѓу намерата да се осудат жените на присилна судбина да бидат 
мајки од една страна, и нивната идентификација со улогата на „природни“ чувари на друга 
страна. Оваа ситуација ги тера жените да носат најмногу одговорност и плаќаат највисока 
цена на пандемијата. Жените се преморени, експлоатирани и недоволно платени во 
таканаречените основни сектори. Во овие сектори се обично вработени како  медицински 
сестри, медицински работници и персонал, чистачки, логистички и земјоделски работници. 
Како такви, тие се на постојан ризик да бидат заразени.  
 
Овој ризик е настанат поради повеќегодишните кратења на средства, кои имаат за резултат 
катастрофален колапс на здравствената заштита, повлекувајќи со себе и огромен недостаток 
на средста за лична заштита на работниците/работничките. Мигрантските работници и 
работнички така остануваат без субвенции, без дозвола за престој и честопати без кров над 
глава, принудени да се селат и движат во опасни услови преку границите, во потрага по плата 
и подобар живот. Другата опција е да останат да живеат во пренатрупани и небезбедни места. 
 
Овие напади врз женската и репродуктивната слобода се од централно значење во ширењето 
и утврдувањето на хиерархиите во пандемиското општество. На овој ден  стоиме заедно со 
жените од Полска во нивната борба за безбеден, легален и бесплатен абортус. Нивната 



борба е стратешка во нашиот проект за транснационално поврзување, како и начин да се 
излезе од изолација: во оваа борба се препознатливи тврдењето дека нема да се подредиме, 
како и можноста за укинување на хиерархиите што нè угнетуваат сите нас. 
 
Нашите животи се од суштинско значење, нашата слобода е од суштинско значење, нашиот 
штрајк е суштински! 
 

EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational) 

Потпишани: 

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 

 


