Ψήφισμα του Κατμαντού
Οι γυναίκες θα κατακτήσουν τα υψηλότερα βουνά!
Κατμαντού, 17 Μάρτη του 2016
Η 2η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών βασης πραγματοποιήθηκε από τις 13 - 18ου Μάρτιου
2016 στο Κατμαντού - Νεπάλ που πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Γυναίκες αναρριχουν στα
υψηλότερα βουνά." 2.000 γυναίκες και αρκετοι άνδρες συμμετείχαν στην μαχητική διαδήλωση στην
εναρξη στις 13 Μαρτίου. 1.300 συμμετέχοντες από 48 χώρες, μαζί με τους εκπροσώπους και
πάνω απο 200 Νεπαλεζοι και εθελοντές απο όλες τις 61 χώρες συμμετηχαν στην διάσκεψη. Αλλά
δεν μπορουσαν όλοι να έρθουν στο Κατμαντού. Η κεντρική ομιλία στην εναρξη εκανε η κυρια
Onsari Gharti Magar, εκπρόσωπος για το Κοινοβούλιο του Νεπάλ. Σε δέκα εργαστήρια, στις 14 και
στις 15 Μαρτίου συζήτησαν 560 συμμετέχοντες κεντρικά θέματα του γυναικείου κινήματος.
Στην Γενική Συνέλευση στις 16 και 17 Μαρτίου ήταν 74 σύνεδροι από 40 χώρες, 13 χώρες απο
την Αφρική (5 *), 8 χώρες της Ασίας (4 *), 13 χώρες της Ευρώπη (12 *), 4 χώρες από τη Μέση
Ανατολή ( 4 *) και 2 χώρες από τη Λατινική Αμερική (9 *)
Νεαρες γυναικες και ανδρες συμμετειχαν ως εθελοντές, και ανέλαβαν στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο
γυναικων την ευθύνη για το μέλλον του γυναικείου κινήματος.
Όλο και περισσότερες γυναίκες της βασης και γυναικείες οργανώσεις καταπολεμουν της
πατριαρχίακες δομες, αγωνιζωνται ενάντια τον ιμπεριαλισμό και για τη χειραφέτηση των γυναικών.
Αυτή ήταν η βάση της Παγκόσμιας Διάσκεψης ολες οι αγωνίζονται γυναίκες και γυναικείες
οργανώσεις της βάσης καλουν τον κόσμο, καθώς για λόγους αρχής και πανω σε βαση με μια
μεγαλυτερη Δημοκρατια.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι προκλήσεις στα παγκόσμια κινήματα αυξάνονται με την
ένταση της κρίσης του ιμπεριαλισμού. Οι ιμπεριαλιστές προσπαθούν να κάνουν ότι μπορούν για
να βάλουν το βάρος της δίκη τους κρίσης στους ώμους των εργαζομένων του κόσμου και ιδιαίτερα
στης γυναίκες, Σαν αποτέλεσμα, βλέπουμε ανεργία και φτώχευση. Οι γυναίκες ειναιι οι πρώτες που
υποφέρουν την μείωση των μισθών, είναι οι πρώτες που απολύονται. Παντου σε ολλον τον κόσμο
οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλότεροι απο των αντρών για την ίδια εργασία.
Η Ασία είναι σε βαθιά κρίση εξαιτίας του ιμπεριαλισμού και τον αυστηρότερο έλεγχο της πάνω από
την περιοχή. . Υπάρχει μεγαλη φτώχεια, ανεργία,μετακίνηση πληθυσμού και καταπίεση της
εργατική τάξη.Οι κυβερνήσεις αφήνουν το φυσικό πλούτο στους ιμπεριαλιστές που έχει σαν
αποτέλεσμα ένα ικονικος πόλεμος κατα των λαών και τρομερή βία κατα των γυναικών.Μέλη για
λογαριασμό της άρχουσας τάξης, των πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής. Ανοίγουν στον
μιλιταρισμό της πύλες, που έχει οδηγήσει σε έναν πόλεμο ενάντια στο λαό και σε σοβαρές
περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον χειροτερεβουν οι φεουδαρχικες πρακτικές οι
οποίες είναι ακόμη επιρροή σε μεγάλο μέρος των χωρών της Ασίας, την κατάσταση των γυναικών.
Οι γυναίκες θεωρούνται ως κοινωνικά κατώτερη και φιμώνονται από χιλιάδες δεσμά των εθίμων
και των παραδόσεων. Χιλιάδες γυναίκες από φτωχές χώρες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους, πολλοί είναι μεταναστες εργαζόμενοι στις χώρες του Κόλπου. Υποφέρουν από τα
βασανιστήρια που να είναι μακριά από το σπίτι. Τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται.
Πρέπει να εργάζονται ως οικιακών βοηθών σαν σκλάβοι, κυρίως στις χώρες του Κόλπου.
Καθημερινές εκατοντάδες επιστρεφουν πίσω σε φέρετρα.
Στη Μέση Ανατολή ξεσπά η πάλη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων,για να αναςχηματιζουν την
περιοχή σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και κέρδη, να ανακατανείμει την περιοχή,
σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι γυναίκες και τα παιδιά και
οι άνδρες τους να υποφέρουν από τις συνέπειες του πολέμου, πάνω απο ένα αιώνα. Επί του
παρόντος, του λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (IS) οδηγεί ένα συστηματικό πόλεμο κατά των γυναικών,
ιδίως έναντι του γυναικείου κινήματος, ως στοιχειο και ολοκλήρωμα μέρος της δημοκρατικής
επανάστασης. Το IS έχει ως στόχο να καταστρέψει αυτή την επανάσταση. Αυτός υποδουλώνει οχι

μόνο γυναίκες, αλλά τους δολοφονοι συστηματικά. Σήμερα το IS είναι ο κύριος κίνδυνος, αλλά και
η εμβάθυνση των θρησκευτικών συγκρούσεων είναι μια σοβαρή απειλή για ολόκληρη την περιοχή.
Η Βόρεια Αφρική οδήγησε το 2011 στην «αραβική άνοιξη». Μια μαζική εξέγερση για την πολιτική
ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη - εναντίον των αυταρχικών δομών εξουσίας. Είναι τώρα
θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και την άνοδο των ισλαμιστών.
Η Αφρική αποτελεί το καινούργιο πεδίο μάχης για τους ιμπεριαλιστές. Οι αφρικανικές χώρες που
απελευθερώθηκαν απο την αποικιοκρατία τον περασμένο αιώνα,βρίσκονται τώρα σε μια θέση που
οι κυβερνήσεις τους είναι οι υπηρέτες των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού και τους υπακούν στην
λεηλασία των πόρων αυτής της εκπλικτικης Ηπείρου εις βάρος των λαών.σε ένα νέο
αποικιοκρατισμο.
Η Λατινική Αμερική η οποία έδειξε στον κόσμο ότι ένα καλύτερο σύστημα μπορεί να υπάρχει,
που με μεγάλο θάρρος εξεγέρθηκαν κατα τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ, διχνει ξανά μια ανάκαμψη
της Ακροδεξιάς όπως το δείχνουν οι εκλογές στην Βενεζουέλα και στην Βραζιλία.
Στην Ευρώπη, η νομική ισότητα και βελτιώσεις στις ζωές των γυναικών έχουν επιτευχθεί μέσα
από τους αγώνες τους. Στην κοινωνική πραγματικότητα, ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η
διπλή εκμετάλλευση και η καταπίεση των μαζών των γυναικών, η οποία χειρότεραιρεβει. Το
γυναικείο κίνημα είναι η κύρια σύνδεση μεταξύ των άλλων μαχητικων κινήσεων. Οι γυναίκες που
οργανώνωνενται και παλέβουν, είναι συχνά ο στόχος των διακρίσεων των αντικομμουνιστον. Αλλά
στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών, οι μαχητικές γυναίκες στην Ευρώπη ενισχυθείκαν.
Οι παγκόσμιες κρίσεις έχουν οδηγήσει σε μια διεθνή κρίση των προσφύγων. Εκατομμύρια
μετανάστες που ξεριζώθηκαν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην πατρίδα τους από τη
χώρα τους, αναζητήτουν καταφύγιο στην Ευρώπη, και απορρίπτονται απο τις αρχές, και ζουν
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, και τη βία κατά των γυναικών. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες
έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Οι μετανάστες που εχουν καταφέρει να φτασουν σε ευρωπαϊκές
χώρες, συχνά κατηγορουνται για τα υπάρχοντα προβλήματα και την επακόλουθη κρίση στην ΕΕ.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αύξηση των φασιστικών, φονταμενταλιστικων δυνάμεων, με κύριο
στόχο την καταπίεση των γυναικών. Από την άλλη πλευρά, πολλές γυναίκες ειναι πολιτικά ενεργός
και αισθάνονται υπεφθυνοι να αναλάβουν τον αγώνα εναντίον του σεξισμού, του ρατσισμού και της
θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Μαζικά κινήματα στηνουν σημα της διεθνούς αλληλεγγύης.
Παντού στον κόσμο, η χειραφέτηση των γυναικών είναι ένα μια προκληςη. Οι πατριαρχικές
δομές είναι φτιαγμένες απο των ιμπεριαλισμό για να διαιρέσουν τις μάζες και να κρατήσουν τις
γυναίκες υποδουλωμενες. Αλλά οι γυναικες συνεχίζουν να δυναμωσουν το κίνημα τους για να
εξεγερσουν εναντίον του ιμπεριαλιςμου.
Το κίνητρο του κέρδους της ατομικής ιδιοκτησίας, γενησε μια χούφτα των κυρίαρχων μονοπωλίων
που κυριαρχουν και να λεηλατούν ολόκληρο τον κόσμο
Η φιλοσοφία του καπιταλισμού είναι να μεταχειρίζονται τις γυναίκες ως ιδιωτική περιουσία, της
οποίας ο κύριος ρόλος να είναι μονογαμική και να γενουν τα παιδιά. Ταυτόχρονα, ο κύριος ρόλος
των ανδρών στην κοινωνία θεωρείται ότι είναι μέρος της κοινωνικής παραγωγής προς όφελος των
ιμπεριαλιστών.
Ένα χρόνο πριν από τη συμπλήρωση εκατό χρόνων της Ρωσικής επανάστασης αφαίρεσαν τις ίσες
ευχέρειες απο της γυναίκες, τα ίσα δικαιώματα, νόμιμες θέσεις εργασίας, τους ίδιους μισθούς, ένα
κύριο ρόλο στην παραγωγή και πολλά αλλά δικαιώματα που είχαν κερδίσει οι γυναίκες με αγώνες.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα. O αριθμός των γυναικών και των
παιδιών που πλήττονται έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Η νομιμοποίηση της πορνείας
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η κατάχρηση των δικαιωμάτων των γυναικών ειναι στην δομη της
μαφίας που χρησιμοποιούν το νόμο πορνεία ως ασπίδα για την εκμετάλλευση των γυναικών.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά των στρατευμάτων των διαφόρων ειρηνευτικές
αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Σε όλες σχεδόν τις εμπόλεμες ζώνες οι οίκοι ανοχής έχει
συσταθεί όπου νεαρές γυναίκες δια της βίας ή «εθελοντικά» εξαναγκάζονται σε πορνεία.
Ωστόσο, παρά τα δεσμά από το φεουδαρχικό, νεο-αποικιακή, καπιταλιστικές ή ιμπεριαλιστική
μορφές κυριαρχίας –επαναστατευουν οι γυναικες ενατιον την διπλή εκμετάλλευση και την
καταπίεση τους και ξεσικονοντε σε ολον τον κόσμο για την απελευθέρωσή τους.
Σε αυτά τα πλαίσια η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει
κινητοποιώντας αγωνίστριες και γυναικείες οργανώσεις σε ολον τον κόσμο, με αλληλεγγύη στον
αγώνα σε όλες τις χωρες και προσπαθώντας να εκπονήσει μια πλατφόρμα διεθνή
που θα αποτελεί μια διεθνή πρόκληση στην διεθνή Κυρίαρχο των ιμπεριαλιστικών δομών. Αυτό
είναι ακριβός που προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Το εξαήμερο Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες ήταν σκληρή δουλειά, αλλά ήμασταν πολύ
επιτυχημένη. Είχαμε πολλές επιτυχίες από την πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες το
2011 στο Καράκας, Βενεζουέλα. Συμμετηχαν όλο και περισσότερες γυναίκες από διάφορες χώρες
στην οργάνωση των τριών ημερω σε κοινή δράση και πάλη ημέρες - 8η Μαρτίου, 1η Μαΐου και
25 Νοεμβρίου - και δικτυώνονται μεταξύ τους. Έχουμε κρατήσει μεταξύ μας τις σημαντικές μάχες,
εξελίξεις και συγκρούσεις στις χώρες μας. Οι γυναίκες έχουν αναμεταξη τους εκστρατείες και
αγώνες υποστήριξεi - κατά της αύξησης της βίας κατά των γυναικών, έναντι επιθετικών πολέμων,
περιβαλλοντικές καταστροφές, το κλείσιμο των εργοστασίων και τις απολύσεις κατά αρπαγές γης.
Η κοινή υποστήριξη του αγώνα της Rojava / Συρία είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν ήταν μόνο ένας
αγώνας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση των γυναικών, αλλά ένα κομβικό σημείο του
παγκόσμιιου αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία και για την επίτευξη της απελευθέρωσης
των γυναικών.Μαθαμε ότι έναs φαινομενικά αήττητος εχθρός, όπως είναι η IS να νικηθη και μια
νέα κοινωνία μπορεί να οικοδομηθεί. Rojava / Κουρδιστάν αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα που
διχνει οτι μπορεί να καταφερουν οι μαχητικές γυναίκες, και είναι ένα πρότυπο για την
καταπολέμηση της πατριαρχικές δομές.
Η Παγκόσμια Διάσκεψη αναπτύξε τις δικές του δομές συντονισμού και συνεργασίας. Η Παγκόσμια
Διάσκεψη εμαθε περισσότερους τρόπους για να συνδέθουν οι πολιτικές δραστηριότητες με
πρωτοβουλίες για την αυτοχρηματοδότηση. Έτσι, η οικονομική ανεξαρτησία πραγματοποιήθηκε!
Ετσι καταφεραμε να να υποστιριχτουμαι αμεταξιμας με την χρηματοδότηση σε όλες τις
δραστηριότητες.
Η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναίκων αντιμετώπιζε και προβλήματα. Πολλά νέα καθήκοντα και
δραστηριότητες έχουν προκύψει σε διάφορες χώρες ή και περιοχές, έτσι ώστε η διεθνής
συνεργασία μας ήταν συχνά εκτοπισμένοι αυθόρμητα. Μερικές φορές οι συντονιστές των
περιφερειών ηπείρων δεν μπορούσαν συνεχεις να εκτελουσαν την δουλια τους για την Παγκόσμια
Διάσκεψη και αισθάνθηκαν να ειναι μόνη τους. Η ανάγκη για την ανεχαρτητη χρηματοδότηση του
αυξανόμενο κίνημα της παγκόσμιας γυναίκες, ανεξάρτητα, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική
πρόκληση.
Μπορούμε να μάθουμε πολλες διδασκαλιες από την επιτυχημένη προπαρασκευαστική
διαδικασία της δεύτερης παγκόσμιας διάσκεψης για τις Γυναίκες. Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν μια
σταθερή βάση για το μέλλον. Το σύνθημα: "Οι γυναίκες κατακτουν τα υψηλότερα βουνά" έχει
πράγματι πραγματοποιηθεί! Πρώτα υπήρξε το καταστροφικό σεισμό, μετα η ανεπίσημη
αποκλεισμός και η επεκτατική πολιτική της ινδικής κυβέρνησης, η οποία απείλησε την εθνική
κυριαρχία του Νεπάλ. Οι γυναίκες του Νεπάλ έπρεπε να υπερασπιστουν την εθνική κυριαρχία και
την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του πληθυσμού. Η
υλοποίηση της 2ης Παγκόσμιας Διάσκεψης κινδυνεβαι σοβαρά. Η χρηματοδότηση ήταν μια μεγάλη
πρόκληση. Αλλά οι ισχυρές γυναίκες του Νεπάλ του «Συνδέσμου Ηνωμένων Γυναικών» (UWA)
έχουν εξοικειωθεί μαζί με τους διεθνείς προσπάθειες οι προκλήσεις. Ας διδαχθούμε από την
εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Συνεδρίου για τις Γυναίκες! Έχουμε την εξασφάλιση
της επιτυχίας μας και όλες τις προκλήσεις!

Η άνοδος της κρίσης του καπιταλισμού, οι καταστροφές του περιβάλλοντο, οικονομικές κρίσεις
και τους επιθετικούς πολεμους που πλητουν τις γυναικες θα είναι μεγαλη προκληςη για μας. Αλλά
αποτελούν επισης πρόκληση για για τις μάζες και ιδιαίτερα για τις γυναικες που αγωνίζονται για το
μέλλον τους. Όλο και περισσότερες βασικές εναλλακτικές θα συζητηθούν και θα αναζητηθούν.
Πρέπει να βρούμε απαντήσεις
Η εμβάθυνση της κρίσης του καπιταλισμού, περιβαλλοντικές καταστροφές, οικονομικές κρίσεις και
όλο και πιο συχνές οι πόλεμοι θα είναι μια πρόκληση για εμάς. Αλλά αποτελούν επιςης πρόκληση
για τις γυναικες ολλου του που αγωνίζονται για το μέλλον τους. Πρεπει δυνατοτερα να
συζητήσουμε για κοινωνικές εναλλακτικές λύσεις. Για να ακονίσουμε την στρατηγική μας άποψη,
σχεδιάζουμε την ενισχύσει θεωρητικές συζητήσεις, σεμινάρια ή / και συνέδρια. Ένα από αυτά τα
συνέδρια θα επικεντρωθεί στη θεωρία της απελευθέρωσης των γυναικών. Οι συντονιστριες
κόσμου λαμβανουν την εντολη να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για ένα τέτοιο διεθνές σεμινάριο
μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου Παγκόσμια Διάσκεψη γυναικων. Το σεμινάριο αυτό θα
ετοιμαστεί από γυναίκες από διαφορετικές χώρες.
Έχουμε εξελιχθεί σε ένα διεθνές κίνημα των γυναικών κόσμου με βάση τις αρχές μας!
Δουλεύουμε μη κομματικα! Οι αποφασίσες μας ειναι δημοκρατικά! Είμαστε ανεξάρτητοι, αλλά δεν
απομονώνομαστε από άλλες κινήσεις! Ενισχουμε τη δική μας οικονομική βάση! Μαθαίνουμε να
σκεφτόμαστε και να εργαζωμασται πάντα σαν διεθνιστριές. Ασκούμε μια δημοκρατική κουλτούρα
στης συζήτηση! Το πιο σημαντικό κριτήριο της δουλειάς μας είναι να ενίσχυθει πραγματικά
το κίνημα των γυναικών.
• Ας αναπτύξουμε συνεχώς τις δομές μας σε όλο τον κόσμο, περιφερειακή συνεργασία σε ένα
υψηλότερο επίπεδο! Ας εργαστούμε να είμαστε καλύτερα οργανωμένες στις χωρες μας!
• Ας αναπτύξουμε τις αμοιβαίες μας πληροφορίες χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα χωρίς
να παραμελήσουμε την ασφάλεια!
• Ας συντονίσουμε τον αγώνα μας! Σε κάθε σκληρό αγώνα οι γυναικες πρέπει να αισθανθούν ότι
θα βρουν υποστήριξη και αυτό να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο!
• Ας αναπτύξουμε την προσωπικότητα και τον πολιτισμό μας: Πρέπει να αυξηθεί η
συνειδηση των ανδρών και των γυναικών κατά πατριαρχικές δομές και τρόπους σκέψης!
• Προωθούμε παραδείγματα αυτοάμυνα γυναικών ως μια αποτελεσματική και νόμιμη
αντίδραση των γυναικών από όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών!
• Ας ενισχύσουμε την συνεργασία με αλλά κοινωνικά κινήματα, το κίνημα των εργατών,
γεωργους, τα οικολογικά κινήματα, οι ακτιβιστές για την Ειρήνη, τους επαναστατικους, τους
ακτιβιστές που αγωνίζονται κατα την καταπίεση των κλάσεων, κατα της διακρίσεις βάση του
χρώματος, του φύλου και της θρησκείας, ένα τελεί τους επαναστάτικους με όλους αυτούς που
αγωνίζονται για την ελευθερία.
• Ας συζητήσουμε, να βρουμε και να αγωνιστουμε για μια αλλη εναλλακτική λύση απο το
καπιταληστηκο συστημα. Δεν μπορεί να υπάρξει ριζική αλλαγή στην κατάσταση των
γυναικών, χωρίς δραστικές και ριζικές αλλαγές στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
σύστημα.Το κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών πρέπει να ενωθει μαζί με την πάλη
για θεμελιώδεις κοινωνικές αλλαγές.
• Ας αναπτυξουμαι ενα μαχητικο Κινημα γυναικες κοσμου η οποία συνεχώς και
αποτελεσματικά για ενα ένα κοινωνικό όραμα συνεργαζεται.
• Δυναμονουμαι την αποφασιστικότητά, την ευθύνη ως "νεαρές γυναίκες κόσμου» για το
μέλλον του γυναικείου κινήματος!
• Ας καθοδηγείθουμαι από τις επιτυχίες των τριών ημερων δραση και αγωνα και αναμενοντας
για την επόμενη αλλη Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναίκες σε πέντε χρόνια - το 2021 - σε μια άλλη
ήπειρο!
Οι γυναίκες θα κατακτήσουν τα υψηλότερα βουνά!
Θα κτίσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναικες δεν θα υποστούν την διάκριση, δεν θα
εκμεταλλεύονται και δεν θα καταπιέζονται.

