
Недела 29ти ноември од 18:00 до 21:00 часот 

 

На 25ти октомври оваа година ние,  E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational) 

го оддржавме нашиот прв јавен собир. Учествуваа повеќе од 70 жени, работници и 

работнички, мигранти и мигранти, активистки и активистки од: Централна и Источна 

Европа, Турција, Грузија, Балканските земји, Италија, Обединетото Кралство, Германија и 

САД. 

 

Бидејќи сите си носиме различен багаж, разговаравме како би можеле да ја прекинеме 

изолацијата во моменти кога жените, мигратите и работиницие треба да го стават својот 

живот и своето здравје во опасност за да биде  “природно” крпењетото на падот на 

здавствениот и социјалниот систем, да работат смени кои немаат крај или да им се скрати 

платата за да работат од дома додека се оставени без документи и државна помош.  

 

Објавивме заеднички изјава потпишана од повеќе колективи кои ја поддржуваат борбата 

на жените во Полска кои започнаа штрајк со цел да добијат целосна слобода за 

извршување на легален и безбеден абортус. Тие велат дека нападот на жените е алатка 

за поделба и создавање хиеархии. Штрајкот беше успешен: повеќе од сто илјади жени 

излегоа на улиците и покажаа колку се “неопходни” па Полската влада ја повлече 

забраната за абортус.  

 

Знаеме дека нашата борба не смее да застане и сакаме да се приклучат што повеќе луѓе, 

да ја видат потребата за транснационална иницијатива која започнува (но не завршува) од 

истокот, од каде што всушност и доаѓа неопходната но потценета работна сила кој ја 

оддржува во живот продукцијата и репродукцијата во Западна Европа.  

 

Затоа, повикуваме на втор јавен собир на 29ти ноември. Сакаме да го оддржиме вториот 

собир на истата недела кога се обележува Интернацнионалиот ден против половото 

насилство и денот на Сеќавањето на трансродовите лица затоа што знаеме дека овие 

денови се клучни за глобалното феминистичко движење и напорите да се поткрене свеста 

за структруното насилство.  

 

Оваа година бевме сведоци на зголемување на домашното насилство, експлоатација на 

неопходните работници во болниците, дома, на работното место како и на 

институционален расизам.  

 

Насилството кон жените, мигрантите и ЛГБТ+ заедницита сплотено со расизам и 

угнетување створаат хиерархии во ова пандемично општество.  

 

На 29ти ноември започнуваме да создаваме транснационална заедничка стратегија заедно 

со веќе започнатата борба на здавствените работници, чистачките, наставниците, 

наставничките, мигрантите, жените.... Сакаме да разговараме за штрајк! Штрајкот во 

најмала рака е амбициозен но сепак неопходен предизвик заради  работничките права, 



фрагментацијата, националите поделби, неформалните услови, законските пречки и 

бирократските лавиринти за добивање дозвола за престоји работа.  

 

Сакаме да ја прошириме политичката комуникација и да се посветиме заедно на следниве 

прашања:  

 

    Како да се поврземе транснационално и да работиме пртив патријархатот, расизмот и 

капитлазмиот за време на пандемијата? Како да напишеме заеднички анализи и ставови?  

    Што е потребно и што недостасува за да се организира штрајк против насилството во 

секаков облик? Како да се допре до неопходните работници на кои им се заканува 

егзистенцијата и дозволата за престој? Како да се решат законските прашања, 

националните поделби и синдикалните сектори?  

     Како да се започнат заеднички насоки и практики кои ќе вродат глобален плод на 8ми 

март?  

 

         Состанокот ќе се одржи на Zoom а линк од преносот во живо ќе има на нашата Фејсбук 

страна. Наскоро ќе објавиме информации за како може да се пријавите за учество. Линк до 

настанот:  https://www.facebook.com/events/854930955251218 

 

 

    Првиот јавен собир:  

https://upload.facebook.com/watch/live/?v=822775181813892 

    Изјавата на жените од Полска: 

 https://www.transnational-strike.info/…/our-strike-is…/ 

https://www.facebook.com/events/854930955251218
https://upload.facebook.com/watch/live/?v=822775181813892

