Γυναίκες του κόσμου ανεβαίνουν τα υψηλότερα βουνά !

Εκκληση για την 2. Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών γυναίκες βάση
13ος-18ος Μάρτης 2016
Κατμαντού , Νεπάλ , Ασία
Οι καιροί είναι δύσκολοι - αλλά οι γυναίκες του κόσμου αγωνιζονται σκληρότερα !
Είτε πρόκειται για ισχυρές ιμπεριαλιστικές χώρες ή στις φτωχές αναπτυσσόμενες
χώρες - οι γυναίκες εκμετάλλευωνται, καταπιεζωνται και ταπεινωνονται . Η τρέχουσα
παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει χειροτερεψει την κατάσταση
των γυναικών . Δεν εχουν το δικαίωμα να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια .
Οι εργαζόμενοι της κλωστοϋφαντουργίας στο Μπαγκλαντές ενώνουν τις δυνάμεις
τους και τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση . Οι νοσοκόμες στην Ολλανδία
απαιτούν αξιοπρεπείς μισθούς και ασφάλεια της εργασίας . Νότια Αφρική οι γυναίκες
υψώνουν τη φωνή τους και διαμαρτυρονται εναντίον του βιασμού . Οι γυναίκες από
την Ανατολική Ευρωπη απαγαγωνται ως σκλάβες του σεξ . Οι Μεξικάνοι μετανάστες
αγωνίζονται να επιβιώσουν και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή . Οι γυναίκες από
διαφορετικά έθνη της Μέσης Ανατολής μάχονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία
Οι γυναίκες αργοτησες και των ιθαγενων στην Ασία και τη Λατινική Αμερική με το
αίμα και τον ιδρώτα αγωνιζονται για την γη και τους πόρους τους .
Αλλά η φτώχεια και η βία είναι οι φλόγες που δυναμονουν με οργη τους αγωνες. Σε
όλο τον κόσμο οι γυναικες ενώνουν τις δυνάμεις τους και να οργανώνονται για να
σπασουν τις αλυσίδες σε ενα ξεπερασμενο σύστημα ! Οι γυναίκες αναζητούν
προοπτική , αναζητούν οράματα και ένα μέλλον με απελευθερωμένες γυναίκες σε μια
απελευθερωμένη κοινωνία
Η πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες του κοσμου πραγματοποιήθηκε στο
Καράκας , Βενεζουέλα το 2011 έφερε μια μεγάλη ποικιλία γυναικείων κινημάτων στον
κόσμο μαζι και εδείξε: οι γυναίκες ξυπνούν , ο αγώνας των γυναικών είναι ζωντανός
και το κίνημα των γυναικών θα επιτύχει την περαιτέρω επιτυχία ! Γυναίκες από όλες
τις γωνιές της γης στην πρώτη παγκόσμια διάσκεψη γυναίκων , υψωσαν την
κληρονομιά της 100ης επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας , η οποία
ξεκίνησε από την Κλάρα Τσέτκιν και αλλυος μεγάλους πρωτοπόρους μας . Σπείρανε
τους σπόρους του αγώνα μας για την απελευθέρωση των γυναικών , παρά τις
μεγάλες θυσίες και τα εμπόδια .

Η ώρα ειναι ώριμοι και έχει έρθει η ώρα η συνεργασία μας και οι αγώνες μας να
αυξήθουν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο !
Είμαστε ενισχυμενη από την εμπειρία και την έμπνευση της πρώτης Παγκόσμιας
Διάσκεψης στο Καράκας . Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο που ζουν για ένα καλύτερο
κόσμο για τις γυναίκες και για ολοι την ανθρωπότητα πάρτε μέρος στη δεύτερη
Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες -γυναίκες βάση ! Από τις 13 έως 18 Μάρτιο
2016 στο Κατμαντού / Νεπάλ στην Ασία .
Καλούμε τις γυναίκες στη στέγη του κόσμου ! Ελάτε στο Νεπάλ , όπου οι γυναίκες
έχουν παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία των αγώνων του λαού . Οι
γυναίκες εχουν σταθεί στις πρώτες γραμμές του λαϊκού κινήματος και της
αντίστασης.Για μια καλύτερη κοινωνία .
Γυναικες κόσμου ! Πάρτε μέρος στη δεύτερη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες γυναίκες βάση και βαλτε ένα εντυπωσιακό σήμα ενάντια της αίτια της καταπίεσης μας
, ενάντια στο σύστημα που μας αναγκάζει σε μια ζωή της εκμετάλλευσης και της
υποταγής . Ας ενωθούμε, και να οργανωθούνμε με όλα τα απελευθερωτικά κινήματα.
Αυτο θα ειναι ένα τεράστιο βήμα προς την απελευθέρωση των γυναικών !

Γυναίκες όλου του κόσμου ενωθείτε !
Σπάστε τα δεσμά της αλυσιδες της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης !
Εμπρος με την πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών !

