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سازمان زنان ھشت مارچ )ايران – افغانستان(  -واحد بلجيم
 ٢٠سپتمبر ٢٠١۶

گزارش اکسيون عليه اصالحات اقتصادی وزير »کريس پيترز«
 ١٠سپتمبر  -٢٠١۶بروکسل

روز شنبه  ١٠سپتمبر اکسيونی در مرکز شھر بروکسل در مخالفت با اصالحات پيشنھادی وزير اقتصاد بلجيم بر
»قانون کار« برگزار شد» .اصالحاتی« که ھمگام با برنامهھای رياضتکشی اقتصادی در پی از بين بردن مرحله به
مرحلۀ حقوق صنفی کارکنان جامعه و مشخصاً تحتانیترين آنھاست و با قردادھای موقت و ناپايدار افزايش ساعت کار
و  ...به شدت ناامنی شغلی را تقويت مینمايد .در عکسالعمل به اين تعرض دولت ،جمعی از زنان مبارز و فمينيست که
تحت نام »زنان در مبارزه« ) (Femmes en luttفعاليت میکنند تصميم گرفتند اکسيونی در مخالفت با اين قانون بدون
کسب مجوز در مرکز شھر برگزار نمايند .چون اين به اصطالح اصالحات بيش از ھر کس زنان را ھدف قرار داده
است ،کما اينکه پيشتر نيز زنان از حقوق کمتر ،امنيت شغلی پائينتر و  ...برخوردار بودند؛ و قربانيان اصلی فقر بوده
و ھستند .برای نشان دادن اين وضعيت اضطراری جمعی از زنان از طيفھای مختلف فکری و سياسی در مرکز شھر
جمع شديم .ما فعاالن سازمان زنان ھشت مارچ نيز سعی کرديم با شعارھای خود در اين حرکت شرکت نمائيم؛ ھرچند با
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چارچوب اصلی اين
فعاليت که مقاومت
برای از دست ندادن
حقوق حداقلی بود
توافق

چندانی

نداشتيم .به ھمين دليل
سعی کرديم عالوه بر
نشان دادن مخالفت
مان با اين قوانين،
مسألۀ راهحل انقالبی
را برجسته نمائيم ،چون از نظر ما وضعيت فرودست زنان يکی از نيازھای نظام سرمايهداری حاکم بر جھان است که
بدون از ميان برداشتن آن امکان تغيير وضعيت زنان وجود ندارد .از اين رو ما ھم با شعارھا وعکسھای خودمان در
اين جمع حاضر شديم.
!It is Rich to Rebel against Peetre’s Plan, Better to make REVOLUTION
against Peeter’s

!plan

fight

women's

the

Join

!The problem is not Peeter’s plan, the problem is capitalist system! Overthrow it
!They cut! We bleed
!No more austerity! No more cuts
!Cut Peeter’s plan, not us
!Peeter says give back, we say fight back
در طی برنامه فعاالن جنبش زنان و ھمچنين زنان فعال در جنبش کارگری و فعاالن سنديکا از تشکالت مختلف صحبت
کردند و ھرکدام از زاويهای به مسألۀ تأثير تشديد رياضتکشی اقتصادی بر وضعيت زنان پرداختند ،برخی با يک تحليل
سياسی – اقتصادی و برخی از زاويۀ تجربۀ زيست زنان .پخش موزيک افراد را به سمت جمع ما فرا میخواند و
ھمچنين سرودھای کوتاھی که عدهای از زنان جوان فمينيست به شکل سادهای باھم اجراء میکردند و جمعيت را با خود
ھمراه میکردند ،چند آھنگ فرانسوی و يک ترانه از جنبش زنان ايتاليا جمعيت را به سر ذوق آورده بود.
يکی از موضوعاتی که قبل از اين حرکت بحث شد اين بود که برای برگزاری اين حرکت مجوزی از پوليس و
شھرداری درخواست نشده بود و سازمان دھندگان مطمئن نبودند که پوليس اجازۀ برگزاری اين حرکت را بدھد و به
ھمين دليل سعی شده بود که بهنوعی از پناھندگان و فعاالن »زنان بدون برگه« در مقابل مشکالت احتمالی حمايت شود؛
که در نھايت ھم اکسيون بدون ھيچ مشکلی برگزار گرديد و ھمه از برگزاری آن ابراز رضايت کرده و قرار شرکت در
تظاھراتھای ماه جاری را تجديد کرديم.
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