
Призив на Европейските координатори на "Жените на света"  

Да привлечем женските сили към мероприятията 
на 1 май 2014 

 
Ние, координаторите на "Жените на света" в Европа, призоваваме всички 
жени и девойки да вземат участие в мероприятията, демонстрациите и 
митингите на профсъюзите и работнически обединения на 1 май 2014 
год.!  
 
В съответствие с решенията на 1-та Световна Женска Конференция на 
обикновените жени в Каракас (Венецуела) през 2011 год., три 
международни дни на действия и борба - 8 март, 1 май и 25 ноември – са  
част и основен момент от световното боево движения  "Жени на света". 
И особено 1 май е символ на взаимодействието на женското и 
работническото движения, ориентирани към бъдещето.  
 

Времената са трудни, но жените умножават своите сили и 
продължават борбата.  

"Дали в мощните империалистически страни или в бедните 
развиващи се страни, жените се подлагат на експлоатация, те са 
угнетени и унижени. Днешната световна икономическа и финансова 
криза влоши положението на жените и ги лиши от много от правата 
им на свободен и достоен живот" – цитат от призива към 2-та Световна 
Женска Конференция на обикновените жени в Непал през 2016 год. 
 
Европейското женско движение върви напред с големи крачки. В същото 
време то се сблъсква с реакционна вълна на унищожаване на правата на 
жените, завоювани с такъв труд: рязко увеличение на ниско платените 
работи, съкращения в здравеопазването и ограничаване на правото на 
аборт, повсеместен сексизъм, свирепстваща търговия с момичета и 
жени, особено от Източна Европа. 
Работниците и работничките във фабриките и в администрацията се 
подлагат на масови уволнения, понижение на заплатите и разширяване 
на контрактния и преотдаваните под наем видове труд. 
 

 Ние поддържаме работниците в цяла Европа в борбата им против 
уволненията и предложенията за закриване на предприятия, като 
Oпел в Бохум (Германия). Необходимо ни е всяко работно място за  
младежите. За запазване на работата, създаване на нови работни 
места и места за практическо обучение! 

 

 Ние се борим с насилието над жените и със сексизма! Според 
допитване, проведено от Агенцията на ЕС по фундаменталните 
права приз март 2014 г. всяка трета жена в ЕС е била жертва на 
насилие. Между 45 и 55% от всички момичета и жени над 15 
години в ЕС страдат от сексуални досегателства. 

 

 Ние сме за повишение на заплатите и за работни места, които да 
позволят на жените да живеят достойно и независимо. Процентът 



на работещите жени расте. В ЕС заетостта на жените се увеличи 
от 58% през 2002 г. на 62,35% през 2012 г. Макар че това  
повишава увереността в себе си, жените по прежнему носят 
основното бреме на домакинската работа, грижата за здравето, 
обучението и възпитанието на децата, други трудности и 
мъки,освен своята работа. В същото време когато работните места 
на пълно работно време се съкращават, работните места на 
полуден или с минимална заплата нарастват. През 2011 г. в Европа 
почти една трета от жените с малки деца са работили на непълен 
работен ден. 

 

 Най-реакционни и най-враждебни към жените са фашистките и 
ултра реакционни инициативи и движения, които отчасти бяха 
използвани в протестите на Майдана (Украйна) или действаха 
много агресивно на 8-ми март в Швеция. Нулева търпимост към 
расистите, фашистите и религиозните фундаменталисти! 

 
 Много сме обезпокоени от тежките разрушения на околната среда 

и изострянето на политическите конфликти като например кризата 
в Украйна. Като жени ние сме против това да бъдем придатъци 
или част от силови блокове – нито на ЕС, нито на Русия. Ние 
защитаваме интересите на масата от населението, особено на 
нашите деца и внуци за мир и здравословна околна среда. 

 
Но ние, жените не сме само пасивни жертви, но и активисти в борбата за 
нашето бъдеще: 
 

 Ние заявяваме солидарността си с гръцките жени, които се  
самоорганизират, за да вземат мерки против нищетата, 
безработицата и страха за бъдещето на семействата си. 

 

 От цялата си душа поддържаме протестите на жените в Испания и 
други европейски страни против предлагания закона за абортите, 
който ще отнеме на жените правото сами да решават въпроса за 
бременността. Долу реакционните закони! 

 

 Ние, Жените на света от Европа, приветстваме  активната борба 
на холандските работнички от здравеопазването и също така 
поздравяваме работничките от чистотата за стачката им против 
лошите условия на труд и ниски заплати, проведена на 13 март 
2014 год. 

 
Женската сила и силата на трудещите се заедно са непобедими!  

Да укрепим женското движение във всяка европейска страна! 
 

Да живеят Жените на света в Европа! 
Напред към 2-та Световна Женска Конференция 2016  

в Непал! 
На 8 февруари успешно се проведе 3-та Европейска конференция на Жените 
на света в Париж по подготовката за втората Световна Женска Конференция. В 



нея взеха участие 29 делегатки от 14 страни и общо 140 участници от 25 
страни. Следващата Европейска конференция ще се състои в края на януари 
или началото на февруари 2015 г. в Атина. На 1 май ние съдействаме за 
разпространението на намеренията за провеждане на втората  Световна 
женска конференции 2016 в Непал, поддържаме се един друг и събираме 
пожертвования за финансиране на Световна Женска Конференция. 
Банкови сметки: Verein zur Förderung des Austausches in der Frauenbewegung e.V.  
Volksbank Kirchhellen     IBAN DE68424614355608718401   BIC GENODM1KIH  
Допълнителна информация за роцеса на  Световната женска Конференция: 

http://www.worldwomensconference.org  
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http://conferenciamundialdemujeres.org/?lang=en

