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 През септември 2022 г. ЛевФем бе домакин на международна
феминистка среща в София. Четиридневното събитие бе
организирано съвместно с платформата Транснационална социална
стачка (TSS). 150 активисти, работници, мигранти и синдикалисти
от повече от 20 държави взеха участие в множество дискусии и
асамблеи, фокусирани върху намирането на допирни точки и общи
визии между борбите за справедливост в Източна Европа и отвъд,
както и върху търсене на съвместни възможности за мобилизации.

2020

Срещата беше замислена още през 2020 година.
Тогава с настъпването на пандемията множество
организации, колективи и активистки от Източна
Европа, Грузия, Турция, Швеция, Италия и др. се
обединихме в международната феминистка мрежа
EAST. Мрежата си постави за цел да изгражда
общо пространство за организиране и
мобилизиране между социалните и
работническите борби на местно и национално
ниво.
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EAST
 

През последните две години мрежата се разрастна и обедини още
колективи. Основният фокус на дейността ни в EAST заеха
последиците от пандемията от Covid-19 върху работничките и
мигрантките. Обединихме се около обща рамка на терена на
социалното възпроизводство, с която се опитахме да обхванем
борбите на медицинските сестри, грижовните работнички и
болногледачките, учителките, домакините, чистачките и др. за по-
добри условия на труд и срещу насилието над жените и
маргинализираните групи във всичките му форми. Въпреки
ограниченията, които пандемията създаде, ние успяхме да се
организираме в солидарност с локалните движения за жилищна
справедливост в Румъния, с мигрантите в Западните Балкани, със
стачките на грижовните работнички в Грузия, с борбите на
женското движение срещу домашното насилие в Турция, срещу
трансфобните политики в Унгария, с протестите срещу забраната
на абортите в Полша и др. Изготвихме общи манифести и кампании
по случай Международния ден на жените на 8 март, Международния
ден на труда на 1 май и Международния ден за елиминирането на
насилието срещу жените на 25 ноември. С помощта на
международната мрежа EAST ЛевФем организира различни уебинари и
дискусии с активистки от България и чужбина по теми като правата
на източноевропейските грижовни работнички в западни държави,
жилищната политика и женския труд в България и чужбина и др.
Публикувахме и сборника „Пандемията: Феминистки фронтове“, който
съдържа 13 текста, описващи контекста и терена на борби за
справедливост в разнообразието им в Източна Европа и отвъд нея.

https://levfem.org/pandemiq-feministki-frontove/
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Руската инвазия в Украйна създаде поредната
криза, която обостри вече ескалиращите
инфлация и енергийна криза и изправи социалните
движения пред нови разделения. EAST отговори с
призив за международна стачка против войната
на 8 март, с който участвахме в масовите
демонстрации в редица градове, в това число и в
София.

Въвеждането на плановете за възстановяване
постави темата за климатичната криза на дневен
ред, но и отключи нашата съпротива срещу
несправедливите неолиберални прийоми на ЕС за
мащабна подкрепа на бизнеса с публични средства,
докато в същото време не се предприемат мерки,
които фундаментално да ангажират държавите с
климатичната криза и да адресират адекватно
огромните класови, полови и расови неравенства,
произвеждани от европейския капитализъм. Това
предизвика и реакцията на EAST, в рамките на
която приехме и Манифест за феминистко
възстановяване.
В България, ЛевФем координира и публикува
Декларация за климатична справедливост,
изготвена с помощта на феминистки, еко-, куиър и
ромски активистки, синдикалистки, работнички и
др.

http://mzp2dfzxvmpwrf7yjis4g3wksitmgeti45flkcpq6tougr2l2pektyzyb4/
https://levfem.org/blog/2021/12/15/declaration-climate-justice/
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В тази среда на натрупващи се и преплитащи се кризи и разпръснати борби
се промениха и условията на производство и социално възпроизводство. За
пореден път цената на скъпите сметки за ток, отопление и храна беше
прехвърлена върху трудещите се хора, докато правителствата увеличиха
своите разходи за отбрана. Бежанската вълна от Украйна беше използвана
от различни правителства, включително и българското, за укрепване и
установяване на нови расистки йерархии между бягащите от войни от
различни краища на света. Преплитащите се кризи засилиха неимоверно
патриархалното насилие, а нови и нови атаки срещу правата на жените,
ЛГБТКИА+ хората и мигрантите бяха подети от страна на консервативни и
десни правителства. Междувременно, призивите за климатична
справедливост бяха отново пренебрегнати на фона на все повече бедствия,
ускорени от климатичната криза.

Реакцията на капитала и националните правителства във всяка една криза
цели на първо място запазването на печалбите и, където е възможно,
създаването на нови възможности за натрупване на капитал. И докато
всяка нова криза усложнява все повече положението на бедните и
смачканите от потисничество и неравенство, управляващите елити
преначертават правилата на играта така че нови и нови отстъпки да
спасяват бизнеса за сметка на хората, сегрегирани и експлоатирани в
засилващи се йерархии. Така домашните работнички загубиха всякаква
сигурност и защита по време на пика на Covid пандемията, когато бяха
лишени от възможността да напускат домовете, в които работят, или пък
да работят въобще; източноевропейските мигранти работници в Западна
Европа бяха изложени на безпрецедентни здравни рискове, за да поддържат
западната икономика по време на пандемията; миньорите, които бяха
заплашени да загубят прехраната си във въглищната индустрия, а после и да
плащат многократно увеличени сметки за ток, предизвикани от цените на
газа; жените и ЛГБТКИА+ хората понесоха засилващите се атаки на
консервативната десница в Унгария, Полша, Русия, Италия, Турция и др.;
афганистанските и сирийските бежанци бяха лишени от правото да
потърсят закрила в Европа; украинските бежанци бяха употребени за
налагане на нови расистки йерархии в миграционната политика на Европа, а
след това и предадени на експлоататорски условия на труд в държавите
домакини.



9

И така, експлоатирането на връхлитащите ни кризи за печалба и
прехвърлянето на цената им върху уязвимите и трудещите се
предизвика нашата съпротива. Сред общността ни все по-често бяха
поставяни въпросите за нуждата от намирането на допирни точки в
различните борби, които водим, за постигането на по-голямо
разбиране помежду ни и разработването на обща визия за
противопоставяне на настоящата ситуация на пресичащи се
неравенства, потисничество и насилие. Назря нуждата от
изграждането на общи транснационални послания и мобилизационен
капацитет сред представители на разнообразни движения от
различни страни, за организиране между феминистки, работници и
работнички, мигрант(к)и, синдикалист(к)и

През септември 2022 г., три години след началото на нашите
съвместни усилия, условията позволиха организирането на
транснационална феминистка среща, която да постави тези
въпроси и да даде нов импулс за солидарност и споделени усилия
за съпротива срещу потисничеството на капитала и
расисткото и патриархалното насилие.
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Програмата включи седем дискусии, три асамблеи и две работилници,
обхващащи разнообразни, но взаимосвързани проблематики през
призмата на пресечения феминизъм, класовата борба и
международната солидарност. В следващите секции сме добавили
кратки обобщения на проведените срещи.

Срещата се проведе между 8 и 11 септември в София с участието на
150 активистки, работнички, мигрантки и синдикалистки от повече от
20 държави, сред които Азербайджан, Грузия, Чехия, Гърция, Сърбия,
Румъния, Словения, Турция, Русия, Украйна, Великобритания, Франция,
Германия, Италия и др. Сред представените международни структури
бяха феминистката мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational
(EAST), мигрантската мрежа Транснационална мигрантска координация
(TMC), нововъзникналата Постоянна асамблея срещу войната и
медийната мрежа Eastern European Left Media Outlet (ELMO), а сред
местните организации, изпратили представители, фигурираха Plan C
(Великобритания), Coordination Féministe (Франция), Solidarity Network
(Грузия), Angry Workers (Великобритания), Interventionistische Linke
(Германия), transform! europe, Academy of Democratic Modernity,
Connessioni Precarie (Италия), Common Front for Housing Rights (Румъния),
Infokolpa (Словения), Mašina (Сърбия) и др.
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ДИСКУСИЯ 1: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД ЖЕНСКИЯ ТРУД И СОЦИАЛНОТО

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Откриващата дискусия се фокусира върху представянето на българския
контекст и бе посетена от около 100 участници. Тя започна с
интервенции от три панелистки, представляващи различни сфери на
организиране на жените и трудещите се.

Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите
синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ, подчерта ролята на
синдикализирането в земеделието, довело до равно заплащане в сектора
между мъжете и жените. Основната цел на дейността на синдиката в
момента е да подпомогне видимостта на жените в земеделието и
тяхната роля в обществото. Тя отбеляза, че по време на прехода именно
жените в земеделието първи напускат страната, за да работят
неквалифициран труд в чужбина. Тя заяви и подкрепа за директивата за
равно заплащане като много важен напредък в областта на доходите.

Костадинка Кунева, синдикална активистка в Гърция и бивш евродепутат
от гръцката лява партия СИРИЗА, сподели своя опит в синдикалното
организиране в чужбина като чистачка синдикалистка. Тя очерта липсата
на познания за институционалното функциониране на държавния апарат и
за възможностите за защита на правата като основен проблем. Отбеляза
и че такова образование е имало в България преди. Като важен проблем на
европейско ниво е остарялата дефиниция за черен труд, непроменяна от
30 години.

Леа Вайсова, социолог и преподавател в Софийския университет и член на
ЛевФем, направи обзор на консервативното насилие срещу жените в
България покрай дебатите за Истанбулската конвенция през 2018 г. Тя
представи ЛевФем и уникалната роля на организацията да поставя нови
теми на хоризонта на феминисткото движение. След 1989 г.
феминисткото движение предимно се концентрира върху домашното
насилие и физическото насилие, а държавната политика за жените е
концентрирана върху пронатални политики около ролята на бялата майка
от средната класа, която трябва да пребори „демографската криза“. 

https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
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Панелисти в първата дискусия бяха Леа Вайсова от
ЛевФем, синдикалният лидер Костадинка Кунева и

Валентина Васильонова, председател на ФНСЗ към КНСБ.
Модератор беше Мария Иванчева от ЛевФем.

Около 100 човека взеха участие в дискусията.

В същото време отдръпването на държавата от социалната ѝ роля води до
прехвърляне на грижовния труд върху плещите на жените в семейството и
до засилване на ролята на традиционното семейство и традиционните
полови роли.
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Валентина Васильонова обърна внимание на феминизираните неравенства
в сферата на производството, но и че институционалните промени и
борби отнемат по няколко десетилетия. Тя даде пример с признаването
на недекларирания труд като недопустим след усилията на множество
синдикални и граждански организации. За нея, отказът на държавата да
ратифицира Истанбулската конвенция е знак за ерозията на ценностната
система и приемането на насилието във всичките му форми.

В дискусията се включи и Стела Кехайова от „Жените на Казанлък“, която
определи приоритетите на организацията като превенция на насилието,
основано на пола, борба срещу консервативното мислене и
стереотипните роли на пола. В малките населени места жените трудно
говорят за насилие срещу тях, вкъщи или на работното място, защото
жената е виждана само като домакиня.

Сопико Джапаридзе от Грузия допълни, че в много случаи, като например в
мигрантския труд, проблемът не е само във възприемането на половите
роли, но и в материалните условия. Например грузинските домашни и
грижовни работнички в Италия са затворени в домовете на
работодателите си, сами и изолирани, което предоставя условия за
нарушаване на тяхното психично здраве и за страшна експлоатация.

В дискусията бяха споделени много други проблеми, свързани с трудовите
права на жените, и споделени опитности на ромски работници в Румъния,
афганистански бежанки в България, български мигрантки в Германия и др.
Режимите на мобилност и труд, регулирани от законодателството на
Европейския съюз, бяха посочени като едни от големите проблеми пред
трудещите се, защото създават йерархии. На местно ниво
структуроопределящи проблеми произтичат от
деинституционализацията на грижата, която прехвърля грижовния труд
за възрастни хора върху организации и частни домове, работещи на
проектен принцип. От това следват допълнителни несигурности, а
държавните институции на практика създават нови условия за
експлоатация и самите те се възползват от тях.

Въпреки че разпознаха различни трудности пред възможностите за общи
действия сред работещите жени, присъстващите се обединиха около
позицията, че синдикализация и самоорганизиране отвъд институциите
са най-важните стъпки, чрез които да се борим за правата си.

https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/
https://emojipedia.org/movie-camera/


ДИСКУСИЯ 2: РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС:
ПОЛИТИКИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА
ТРУДА И ТРАНСНАЦИОНАЛНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ
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Около 50 активисти взеха участие в дискусията, тематизираща
разширяването на ЕС и свързаните с него процеси на задълбочаване на
неравенствата и дерегулация. Семинарът имаше за цел да обсъди как да се
организираме колективно в контекста на процеса на разширяване на ЕС, на
трудовите разпоредби на ЕС и политиките на заплащане, като например
неотдавнашната директива за минималната работна заплата. Дискусията
показа разнородността на условията, в които се борим, различията и
йерархиите в трудовите разпоредби и различния опит по отношение на
ефектите от законово определената минимална работна заплата.

Към дискусията допринесоха представители от страни, които все още
чакат да влязат в ЕС като Сърбия, където минималната заплата е около
300 евро на месец, а би трябвало да е поне 1000 евро, за да могат
работниците да оцелеят, и Грузия, където минималната заплата е около 6
евро на месец, което е много по-малко от това, което повечето хора
печелят всеки месец. И двете страни се намират в своеобразна „детска
градина на ЕС“, която спомага за възпроизвеждането на йерархиите и
експлоатацията. По-специално в Грузия достъпът до ЕС се разглежда като
възможност за по-добри условия, но всеки опит за хармонизиране на
законите с разпоредбите на ЕС води до увеличаване на несигурността и
бедността на труда, особено за жените, които поради това избират да
мигрират към Западна Европа, за да работят като болногледачки.

След това се включиха хора от Обединеното кралство (напуснала ЕС
държава), където минималната заплата съществува, но не е достатъчна за
изкарване на прехраната. Брекзит оказа огромно въздействие върху
условията на труд и живот, по-специално за мигрантите. Понастоящем в
Обединеното кралство кризата на ескалиращите разходи за живот
унищожава реалните заплати с все по-бързи темпове, но работниците вече
явно отказват да плащат сметката на инфлацията.
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В изказванията се включиха хора и от държави като Италия, в ЕС от самото
му създаване, където заплатите никога не са се увеличавали през
последните тридесет години и където колективното договаряне в много
случаи представлява пречка за по-високи заплати поради все по-
фрагментирания и прекаризиран пазар на труда. Там, както и в много
източноевропейски страни като България и Полша, прилагането на
директивата на ЕС за минимална работна заплата би имало значително
въздействие, което би позволило на милиони работници да излязат над
прага на бедността.

Дискусията показа, че за да изградим транснационална организация и
общуване, за да се борим за заплати, трябва да се изправим пред голямото
разнообразие от условия и организационни трудности, които
характеризират европейското пространство. Няколко изказвания
подчертаха как в ситуация на растяща инфлация и неимоверно високи
разходи за енергия, възможността за оцеляване сама по себе си е
поставена на карта и ще бъде поставена на карта в идващата зима. По
тази причина проблемът за заплатите е строго обвързан и не може да бъде
отделен от въпроса и възможността за социално възпроизводство. В
същото време се съгласихме и с това, че каквото и да мислим за законово
определената минимална работна заплата и каквото и въздействие да има
директивата на ЕС във всяка отделна страна, тя не може да е достатъчна.

Въпреки че днес минимумът изглежда единственото нещо, към което
можем да се стремим, от всички изказвания стана ясно, че искаме много
повече от минимума. В контекст, в който систематично е намалявано
това, което можем да очакваме и да изискваме, смятаме, че е необходимо
да повишим очакванията си и да се борим за заплатите през следващите
месеци, което ще означава едновременно да се борим за заплати през
следващите месеци, да се борим за социалното възпроизводство и да се
борим за положението на мигрантите и жените. Именно поради тази
причина се съгласихме, че дискусията, която започнахме, ще трябва да
продължи през следващите седмици и месеци. Тази дискусия ще трябва да се
занимае с основното предизвикателство, което стои пред нас: това да
разберем как да се борим заедно от различни места в ЕС и извън него,
признавайки различията между нашите условия, но отказвайки да бъдем
разделени от тях. Да се справим с това предизвикателство означава да
превърнем различията си в отправна точка за придобиване на повече власт
за постигане на много повече от просто оцеляване.
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ДИСКУСИЯ 3: УЛИЦАТА Е ЗА ПРОТЕСТ, А НЕ
ЗА ЖИВЕЕНЕ, ДОМОВЕТЕ СА ЗА ЖИВЕЕНЕ, А

НЕ ЗА ПЕЧАЛБА! ОРГАНИЗИРАНЕ ЗА
ЖИЛИЩНА СПРАВЕДЛИВОСТ ОТ МЕСТНО ДО

РЕГИОНАЛНО НИВО
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Дискусията започна с презентация, водена от активистки от Клуж и
Букурещ, Румъния. Семинарът разгледа редица ключови критически рамки и
борби за жилищна справедливост, разработени от радикалното движение
за жилищна справедливост в Румъния. С обзора на дейностите на Общия
фронт за право на жилище (FCDL, Букурещ) и Социални жилища СЕГА! (Căși
Sociale ACUM!, Клуж), бяха представени както аналитични концепции, така и
практики, които са оформили пресечения профил на местното движение за
жилищна справедливост.

Опирайки се на регионалната и местната история, тези групи разработват
критични подходи към реституциите, финансиализацията и
джентрификацията и посочват расовото и класовото лишаване от
собственост в основата на принудителните извеждания от жилища в
Румъния. Антикапиталистическият, феминистки и антирасистки подход на
движението разчита на преки действия, организиране на общности,
политическо изкуство и активистки изследвания, за да изгради своята
политика и програма през последните 12 години.

Въз основа на активисткия си и изследователски опит, организаторите
предлагат няколко концепции и практики на другарите от Централна и
Източна Европа с цел укрепване на регионалната транснационална
солидарност и организиране за жилищна справедливост, които може да са
полезни и в други борби.

Втората половина на дискусията беше практически ориентирана, а
участниците се разделиха на групи, в които да обменят идеи и да обсъдят
възможностите за действие в собствените терени на борба.
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Асамблеята на международната феминистка мрежа EAST събра на едно
място за пръв път членове на мрежата, които работят заедно от години,
както и множество участници в срещата, които се заинтересуваха от
работата на мрежата.

Дискусията започна с обзор на създаването и дейността на EAST и
специфичните условия на движението и проблемите, срещу които се
изправя. В много страни връщането на капитализма приватизира и
разгражда обществените системи на здравеопазването, образованието,
грижата, жилищата и социалната защита, което прехвърли огромна част
от възпроизводителния труд върху жените. Епохата на неолиберализма,
която глобализира подобни процеси навсякъде, доведе до масови
консервативни вълни, които увеличиха насилието и убийствата на
жените и посегателствата върху правата на жените и ЛГБТКИА+ хората,
а много от тях бяха принудени да мигрират при крайно неблагоприятни
условия. EAST възникна в условията на пандемията от Covid-19, която
изостри тези условия. От самото начало мрежата се фокусира върху
борбите на мигрантските и други общности от „жизненоважни
работници“, които иначе бяха изложени на крайно недостойни условия за
живот и труд.

АСАМБЛЕЯ НА EAST: БОРБИ НА ТЕРЕНА НА
СОЦИАЛНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО В

ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ОТВЪД
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С избухването на Войната в Украйна се появиха нови предизвикателства,
но и много нови деления. В дискусия се включиха хора с разнообразни
мнения по темата, които оценяваха ефекта на руската инвазия по
различен начин. Всички се обединиха около разбирането, че трябва да се
противопоставяме както на войната, така и на съпътстващото я
патриархално насилие върху бягащите от войната, върху жените и куиър
хората в Украйна, но и върху всички други бежанци, които пострадаха от
въвеждането на нови йерархии на мигранти и бежанци в Европа,
поставящи ги в още по-непривилегирована позиция. Същевременно
отношението към украинските бежанки и множеството „предложения“
за подслон от европейски мъже към самотни жени бежанки разкри
мащаба на оголеното патриархално насилие. Представителка на руското
Антивоенно феминистко движение отбеляза, че войната не е
изключение, а е в сърцето на патриархалната капиталистическа
система.

Беше утвърдено и разбирането, че всички изхождаме от различни
контексти и сме разположени в специфични позиции и полета, които
предопределят и разликата в приоритетите, вижданията и
възможностите ни за действие.

В дискусията се включиха различни жени от или пребиваващи в България,
Италия, Русия, Грузия, Турция, Белгия и Гърция. Беше дискутирана
употребата на Истанбулската конвенция за политически цели – докато
Европейският съюз окуражаваше приемането ѝ в Украйна, за да
подчертае налаганата теза за „цивилизационен сблъсък“, то същия не
противодейства на оттеглянето на Турция от конвенцията по
политически съображения към съюзната държава.

Няколко споделени опитности от други контексти очертаха и възможни
линии на общи борби на феминистките движения за социална
справедливост – общи борби с мигрантските общности, движенията за
жилищна справедливост, както и взаимодействие със синдикатите.
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Модератори на асамблеята бяха Калина Дренска от
ЛевФем и Елеонора Капучили от ТСС.
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ДИСКУСИЯ 4: ОБРЪЩАНЕ НА СОЦИАЛНОТО
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО С ГЛАВАТА НАДОЛУ:

КРИЗИ, ПАТРИАРХАЛНО НАСИЛИЕ И
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ БОРБИ

 

На втория ден се проведе дискусия, фокусирана върху социалното
възпроизводство и патриархалното насилие. Тя беше организирана от
международната феминистка мрежа EAST. В семинара участваха около 50
души от Централна и Източна Европа, УКрайна, Русия, Грузия, Чехия,
Франция, Белгия, Италия Германия и Великобритания, които проведоха
богата дискусия и признаха, че предизвикателството, пред което трябва
да се изправи феминисткото движение, е да продължи да превръща
социалното възпроизводство в терен на борба.

Във въведението беше подчертано значението на жизнената стачка на 8
март, свикана от EAST, която направи видими условията, при които
трудът, полаган предимно от жени и мигранти в жизненоважни сектори –
здравеопазване, домашни услуги, логистика, селско стопанство,
почистване – е поддържал обществото на повърхността по време на
пандемията, но е обезценен и недостатъчно заплатен или неплатен.
Срещу жестоката експлоатация на жизнения труд, подсилена от
патриархалното насилие и институционален расизъм, стачката беше
отговорът: ако нашият труд е жизненоважен, то нашият живот и
нашата борба са ключови и жизненоважни.

От самото начало на семинара се съгласихме, че е важно
транснационалното организиране и стачката да бъдат полето и
процесът, в който жените, ЛГБТКИА+ хората и мигрантите могат да се
обединят и мигрантите могат да се обединят и да се борят срещу
патриархалното насилие, експлоатацията и расизма. В изказванията на
участниците от Чешката република, от Германия, Италия и България се
признаваше спешната необходимост от преоткриване на феминистката,
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стачка, за да се отговори на начините, по които новите и
съществуващите кризи, а сега и избухването на войната в Украйна,
променят възможностите на нашите феминистки и антипатриархални
борби. Как да направим отново видима ежедневната си борба срещу
патриархалното насилие, как да свържем изолираните борби, как да
възобновим процеса на феминистката стачка, след като първо
пандемията, а сега и войната свиха пространството за феминистко
колективно организиране, как да превърнем исканията си в политическа
практика на място и в различните нин контексти – това бяха някои от
въпросите, от които започнахме дискусията.

Другарите от Чехия и България признаха, че транснационалната
патриархална реакция е засилила антиджендър кампаниите и мерките
срещу абортите и е помогнала за възстановяването на половото
разделение на труда. Възходът на патриархалното насилие се опитва да
възстанови тези йерархии, които жените и ЛГБТКИА+ хората колективно
са оспорвали. Неолибералните политики и кризите свалиха още повече
тежестта на социалните условия върху жените, укрепвайки семейството
като ядро на социалното възпроизводство, докато феминистките и
ЛГБТКИА+ движенията загубиха масовото си измерение и бяха подложени
на патриархална атака. Въпреки тези реакции ние успяхме да продължим
да стачкуваме, да изградим важни мрежи и връзки – като EAST – за да се
борим в транснационален план. По време на пандемията, въпреки
ограничаването на масовите събирания, ние продължихме да се
мобилизираме и като EAST призовахме за съществената стачка на 8 март;
мобилизираме и като EAST призовахме за жизнена стачка на 8 март;
мобилизирахме се срещу патриархалната атака срещу всички жени и
ЛГБТКИА+ хора, която завърши с оттеглянето на Турция от
Истанбулската конвенция през 2021 г.; изправихме се срещу забраната на
абортите в Полша; присъединихме се към призива „Стачка срещу
войната!“, откликвайки на призива на Феминистката антивоенна
съпротива в Русия.

По време на семинара италиански и чешки докладчици разказаха за опита
на украински бежанци, предимно жени, които буквално плащат цената на
настоящата война, тъй като са станали обект на изключителна 
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експлоатация. Освен това, войната се превръща в повод за установяване
на нови йерархии сред мигрантите, но и за още по-голямо засилване на
сексисткото разделение на труда. Войната узаконява сексуалното
насилие срещу жени и ЛГБТКИА+ хора.
 
Инфлацията, изострена от следвоенното възстановяване и войната,
влошава още повече условията на работниците в Европа и особено в
източните страни, като удвоява или утроява цените от ден на ден.
Другарите от Грузия описаха как заплатите и паричните преводи на
домашните работнички мигрантки се намаляват от инфлацията, което
застрашава оцеляването им, докато правителствата оправдават
съкращенията в социалната и здравната сфера и налагат по-дълги смени с
ограниченията, налагани от развитието на военния конфликт.
 
Неотдавна в Чехия, Италия и Франция се проведоха демонстрации срещу
повишаването на цените. Нарастващите разходи за живот и жилище
изострят кризата в социалното възпроизводство, срещу която жените
се изправиха първи, като се противопоставиха на мъжкото и
патриархалното насилие на площадите, на работните места и в
домовете, като отказаха да бъдат определяни като „естествени“
детегледачки, като се бориха срещу расистките и патриархални условия
на експлоатация. В Белгия феминисткото движение спомогна да се
преосмисли ролята на съществения и неформалния труд, което доведе до
стачки на мигрантите и на лицата, полагащи грижи. Във Франция
транснационалната стачка благоприятства връзката между местните и
социалните борби, превръщайки феминистките асамблеи и колективи в
места за силни политически действия срещу патриархалното насилие.
Сега въпросът е как да обърнем социалното възпроизводство с главата
надолу, да оспорим начините, по които обществото се възпроизвежда
чрез социални йерархии, насилие, потисничество и разделение.

Освен това на карта е заложена способността да се преодолеят
разделенията, допълнително задълбочени от войната. 
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Правата на ЛГБТКИА+ хората сега се използват от ЕС за легитимиране на
войната и превъзходството на западната цивилизация, като се оставя
настрана дългогодишната му подкрепа – финансова и идеологическа – за
авторитарните правителства като турското или унгарското, и се
игнорира ограничаването на свободата на жените, насърчавано от
политиките на неговите държави членки, като полската забрана за
аборт. Но национализмът подхранва патриархалното насилие и оправдава
нападенията над жени, както в реториката на Путин за изнасилването,
използвана за оправдаване на войната в Украйна, или в случая с руските
жени, тормозени в Грузия и легитимирани от нарастващите антируски
настроения, или в демонстрациите срещу украинските бежанци, предимно
жени, които вече са били поставени на работа при силно
експлоататорски условия, които се проведоха в Прага и извън нея. Не
може да има борба срещу патриархата без борба срещу национализма и
расизма.

Залогът е шансът да се активизира феминистка транснационална
инициатива, която може да превърне различията не в оръжие, което да ни
разделя, а в обща основа за засилване на политическата комуникация през
границите, за превръщане на социалното възпроизводство отново в
терен на борба, за разпознаване и противопоставяне на различните и
привидно противоречиви инструменти – неолиберални или авторитарни
политики – чрез които патриархатът влияе върху условията ни на живот
и борба. Залогът е способността да се борим срещу патриархалното
насилие във всичките му форми, като същевременно признаваме, че
патриархатът не е неизменен, а влияе на условията, в които живеем,
работим и се борим.
 
По време на семинара всички ние признахме, че е необходим общ дискурс,
за да стане ясно, че всички наши борби са свързани и че сме радикално
ангажирани да подобрим транснационалната организация. Ще го направим
през следващите месеци, като заемем обща позиция за следващите
мобилизации като международния ден срещу патриархалното насилие на
25 ноември и във връзка с многобройните местни борби, които ще
подхранват процеса на феминистката стачка.
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ДИСКУСИЯ 5: БОРБИ НА МИГРАНТИТЕ СРЕЩУ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, РАСИЗМА И ПАТРИАРХАЛНОТО

НАСИЛИЕ В КОНТЕКСТА НА ВОЙНА

По време на дискусията, организирана от Транснационалната мигрантска
координация (TMC), първо обсъдихме текущите промени в европейските
политики, свързани с мобилността и труда на мигрантите, граничните
режими и институционалния расизъм. Второ, споделихме опита и
стратегиите, прилагани от мигрантите и антирасистките движения,
които всеки ден отхвърлят тези условия. Целта на дискусията беше да се
организираме по-добре заедно и да придвижим напред нашата
транснационална политическа инициатива.

Дискусията открои всички различни аспекти на европейския и
неевропейския имиграционен режим и колко е важно да започнем да
мислим заедно за различията и връзките, които могат да оформят
нашите борби в транснационален мащаб. Нашите другари от Гърция
показаха как в лагерите на остров Лесбос или в Елеонас мигрантите са
принудени да живеят в лоши условия, да чакат с години за документите
си, като понякога са заплашвани и принуждавани да се подчиняват на всяко
искане. Жените често са изнасилвани или принуждавани да продават
тялото си, за да получат пари. Мигрантите често губят живота си в
лагерите поради липсата на медицинска помощ. Като затваря
мигрантите с години в лагерите, цялата тази система ги принуждава да
работят и да приемат най-ужасните условия на експлоатация и насилие.

Макар че милитаризацията на границите, стените, насилието и
отблъскването изглежда създават „крепост Европа“, знаем, че тази
„крепост“ отваря врати, когато има нужда от евтина работна ръка.
Всъщност, когато мигрантите най-накрая успеят да прекосят границите,
те биват експлоатирани на нископлатени работни места: във фабрики, в
логистиката, в сферата на грижите или в така наречените „жизнени
сектори“ (особено жените мигранти), под изнудването на разрешението
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им за пребиваване. Ето защо мигрантите във Франция стачкуват както
срещу експлоатацията, така и срещу расизма, за да получат както по-
добри условия на труд, така и документи. Ситуацията по границите и
ситуацията в големите градове не могат да се разглеждат отделно.
Бруталното насилие по границите между Полша и Беларус, както и
насилственото отблъскване и смъртните случаи в горите или в морето,
карат хората да свикнат да смятат живота на мигрантите за живот,
който струва по-малко, и следователно за труд, който струва по-малко и
може да бъде заплатен по-малко.

Войните задълбочават насилието по границите и оказват значително
влияние върху мигрантските потоци. Милитаризацията и инвестициите
във военната индустрия засилват расисткия граничен режим. От
началото на войната в Украйна повече от 9 милиона украинци са
напуснали страната си, търсейки убежище в Европа, която изведнъж си
сложи маската на солидарност и интеграция. Всъщност сред бягащите
от войната се възпроизвеждат стари расистки различия и йерархии,
основани на цвета на кожата и националността. За украинските жени
бежанки ЕС предостави мерки, които досега бяха категорично
отказвани за всички останали мигранти. Навсякъде обаче има огромни
забавяния при издаването на документи, икономическата помощ,
получавана от държавите, е рискована, а най-лесното, което
украинските жени могат да направят, е да бъдат наети на работа в
сектора на услугите, почистването или в сектора на грижите,
независимо от техните професионални умения.

Европейското лицемерие обаче не спира дотук. За да купува газ или
зърно, Европа сключва сделки със страни като Турция, която се оттегли
от Истанбулската конвенция срещу насилието над жени. Същата тази
Турция, която експлоатира жени мигранти във фабрики или в
домакинството и върши мръсната работа за Европа, като задържа
между пет и седем милиона мигранти.
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Сложността на различните ситуации ни задължава да не отричаме тези
различия, а да се опитаме да преодолеем тези разделения и йерархии и да
се борим заедно. Въпреки милитаризацията на границите, въпреки
институционалния расизъм и насилие, милиони мигранти продължават да
рискуват живота си, за да подобрят условията си и да получат
свободата си. Следователно това, което трябва да направим, е да
подкрепим това автономно движение на мигрантите и да работим върху
условията, които в транснационален мащаб позволяват свобода на
движението и свобода от насилие и експлоатация. Трябва да продължим
дискусията, която проведохме тук, и да продължим да свързваме нашите
борби. Голямото предизвикателство е да намерим общо бойно поле, т.е.
общи искания, които могат да ни мобилизират заедно и да ни дадат
повече сили.
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ДИСКУСИЯ 6: МЕЖДУНАРОДЕН ЦИКЪЛ НА
БОРБИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ В СФЕРИТЕ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ГРИЖОВНИЯ ТРУД

Началният ни въпрос беше как да се борим като здравни работници и
каква е позицията на борбата на здравните работници в по-широкото
класово движение. Болниците или домовете за възрастни хора не са
заводи за автомобили или складове на Amazon. Има разлики във вида на
работата и сътрудничеството, както и разлики във функцията им в
икономиката. Като цяло фокусът е предимно върху структурната
слабост на здравните работници: често работата им не води до
непосредствени печалби; дори и да води, една стачка би се отразила
негативно на пациентите (от работническата класа) – това е нещо
фундаментално, но лесно забележимо. Съществува и структурна сила,
която произтича от това и която създава условия за това, че днес именно
учителите и здравните работници често са най-силните откъм стачки
сектори.

Атаката срещу силата на работниците през 70-те години на миналия век,
по-специално в заводите, беше проведена чрез пространствено
преместване на производството към сектори с ниско заплащане,
децентрализация на производството и преструктуриране под формата на
по-нататъшна автоматизация. Естеството на здравния труд ограничава
възможността за преместване или автоматизация. Отчасти поради тази
причина здравеопазването и грижите бяха секторите с най-голям растеж
по отношение на заетостта, отчасти поради деиндустриализацията,
социалната криза и демографските проблеми (80-те години 50 %; 90-те
години 60 %; 00-те години 70 % от всички нови работни места в САЩ са
създадени в сферата на грижите и здравеопазването). Сегашният
недостиг на работна ръка в сектора дава на работниците известна
увереност.
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Това не означава, че организацията на труда в здравеопазването не се е
променила драстично под натиска на намаляването на разходите. От
една страна, наблюдаваме централизация в мегаболници, а от друга –
трудоемки малки „услуги“ в общността, доброволчески сектор,
„неплатени грижи по домовете“. Ако не можем да преместим пациентите
в Индия, нека доведем медицинските сестри и болногледачите тук.
Наблюдаваме интернационализация на работната сила – Филипините и
Керала през Дубай. Тези работници имат материални стремежи, но в
същото време фирмите ги заплашват, че ако напуснат работа, ще трябва
да изплатят разходите за наемане на работа – един вид „задължителен
труд“. Има и по-специфично разделение на труда сравнение с
медицинските сестри през 70-те години на миналия век. Сега има
медицински сестри, лекари по здравни грижи, медицински сестри, хора,
които само взимат кръв; хора, които само приготвят лекарства и т.н.

Оттук нататък се нуждаем от проучване на два въпроса: как да се борим
и каква роля имат здравните работници в класовото движение. Проучване
на историческите уроци на здравните борби: Франция 1988/90 г. –
създаването на национални координационни центрове; ефектът на
подражание под формата на асамблеи в Германия и стачката на
медицинските сестри в Обединеното кралство – виждаме
международното измерение на един иначе често национално рамкиран
сектор. След пандемията и глобалния шок върху здравната система с
недостатъчен персонал днес виждаме подобно развитие: налице са
условия за друга „международна вълна от здравни борби“ – водеща в САЩ,
която се движи към Германия с неотдавнашните стачки на персонала.
Виждаме нови форми на борба: отказ да се обработват документите,
необходими на компанията, за да претендира за пари от застраховките,
докато се грижи за пациентите; използване на възможностите за „спешна
помощ/минимално обслужване“ (ръководството е принудено да отменя
планови операции и т.н.; удари ги там, където са парите (Германия);
окупация/контрол на местните клиники (Гърция, Франция); блокади на
петролни и туристически магистрали от учители и медицински сестри
(Аржентина). Това откриване на работническата власт е предпоставка за
намиране на по-широка политическа роля.
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„Здравните работници“ са нещо като социална съвест на
работническата класа: болниците като контейнери на социалната криза;
пациентите не могат да бъдат изпратени у дома поради кризата в
общността, социалните грижи, семействата. Чикагските учители се
сблъскаха с тази дилема, когато стачкуваха: ние стачкуваме, децата не
ядат, защото пропускат училищния обяд; ние трябва да се справим със
социалната криза в работническата класа. От Хонконг, Мианмар до Судан:
здравните работници са в челните редици на политическите движения –
някои от тях сега работят тук, в Европа.
 
След тази презентация обсъдихме подробности. Чухме за скорошни
стачки в България, Грузия и Германия. Другари докладваха за
междупрофесионални координации на здравните работници в Белгия и за
мобилизации на редовите работници във Франция. Един другар докладва за
усилията във Франция за създаване на кооперативи между работници и
пациенти.



33

ДИСКУСИЯ 7: КЛАСОВИЯТ КОНФЛИКТ В
УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И

ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

В работилницата, посветена на климатичната справедливост, участваха
близо 80 души. Във въведението беше подчертано, че е важно да
разсъждаваме колективно върху нуждите и перспективите на
движението за климатична справедливост и да развием общо разбиране за
начините, по които кризите практически променят зелените политики по
света, като по този начин влияят и върху условията на нашите борби за
климата.
 
От самото начало ние признахме, че експлозията на цените на газа и
електроенергията, макар и да се корени в години на дерегулации, бързо
ескалира във вълната на възстановяването след Covid-19, а недостигът на
газ, причинен от нарастващите нужди и войната, е дълбоко свързан с
политиките за опазване на околната среда. Важността от преодоляване
на националните разделения скоро беше повдигната като част от
стратегията за изучаване на това как зеленият преход влияе на хората
по света, които също страдат от расизъм, патриархат и експлоатация.
Всъщност националните правителства и компании не могат да бъдат
считани за партньори, тъй като вместо да осигурят „справедлив преход“,
те използват климатичната криза като извинение, за да
противопоставят работниците срещу активистите, заплатите срещу
климатичната справедливост. Те не ни оставят друга алтернатива, освен
да натрупаме властта, от която се нуждаем, за да преминем отвъд
капиталистическото унищожение.

За да разширим политическите си връзки, да разширим обхвата на
климатичния си активизъм и да засилим исканията си за справедливо
бъдеще по отношение на климата и енергията, ние признахме, че е от
решаващо значение да разработим общи дискурси и практики, за да се
противопоставим колективно на социалните йерархии и
експлоататорските ефекти, въведени от зеления преход и енергийните
политики на глобално ниво.
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Дискусията премина в критика на зеления преход, който първо е заложен в
основата на всички национални планове за възстановяване след
пандемията, а сега е вплетен в милитаристичната политика, свързана с
войната в Украйна. Признахме факта, че зеленият преход е ключов въпрос,
заложен на карта за нашата транснационална политика, тъй като той
разчита на продължаване на растежа и печалбите, експлоатирайки
климатичната криза и прехвърляйки разходите за нея върху плещите на
работниците, мигрантите, жените и уязвимите общности. Както беше
повдигнато от много интервенции, зеленият преход има за цел да открие
нови терени за натрупване на капитал, като по този начин създава
различни условия и йерархии между страните и дори в рамките на същите
територии, които споделяме. Знаем, че един транснационален
климатичен класов конфликт трябва да има силата да се изправи срещу
тези разделения, за да ги преобърне, да си представи форми на борба,
които могат да резонират отвъд отделните територии и да ни
помогнат да придобием властта, от която се нуждаем за промяна на
системата. След това се запитахме: Кой е нашият лост за въздействие?
Кои приоритети трябва да изберем, за да свържем проблемите на
климата с други социални борби?

В много от изказванията беше подчертано, че за да се превърне зеленият
преход в терен на борба, трябва да се изгради движение, което да
започне както от проблемите на производството, така и на социалното
възпроизводство, тъй като и двете са свързани с климатичната криза.
Докато централите за производство на въглеродни емисии и въглищните
мини се отварят отново, за да се изправят пред продължаващата
енергийна криза, логистиката продължава да бъде ключов сектор за
производството и разпределението на капитали, тъй като войната сега
променя веригите за доставки и енергия. Това означава, че трябва да
свържем борбите за по-добра околна среда с тези за по-добро заплащане,
за по-добри условия на живот и труд.

С други думи, попитахме се как можем да стачкуваме в логистиката, за да
започнем да запълваме изкуствено изработената пропаст между
исканията на работниците и исканията на активистите за климатична и
социална справедливост?
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В същото време кризата с разходите за живот, скачащите навсякъде
сметки за енергия, кризата в здравеопазването са все терени на борби,
които трябва да се научим да практикуваме, знаейки, че те поставят
спешни проблеми пред нашата транснационална инициатива за климата.
Задълбочаването на либерализацията на енергийния сектор и решенията
за финансиране на разходите на компании са част от начина, по който
енергийна криза трансформира екологичния преход, пренасочвайки
инвестициите и намирайки нови начини за замърсяване и експлоатация на
работниците. Настоящата криза на инфлацията и високите цени се
корени в години на намаляване на заплатите и социалните помощи, но
нейните огнища сега показват кой правителствата и големите компании
искат да накарат да плати за зеления преход и възпроизводството на
обществото, в което живеем. Споделихме идеята, че за да се изправим
срещу тази криза и да запълним пространството на спора, което иначе би
било заето от либерални и авторитарни позиции, трябва отново да се
повдигнат дискусии за това как да се откажем от тези непоносими
алтернативи.
 
Вече има много движения за климата и борби на работници и активисти,
които се сблъскват със социалната цена на неолибералния зелен преход.
Както стана ясно по време на дискусията, това, което ни липсва, е
пространство за изграждане на връзки между тях на транснационално
ниво. Затова поехме ангажимент да продължим инициативата Climate
Class Conflict, тъй като тя беше призната за пространство за дискусии и
организация, което може да ни помогне да намерим общи терени и
стратегии за оформяне на борбите, от които се нуждаем през
следващите месеци.
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ПОСТОЯННА АСАМБЛЕЯ СРЕЩУ ВОЙНАТА:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЕДНА

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА МИРА

Повече от 120 души от цяла Европа и Централна Азия участваха на 10
септември за първата физическа среща на Постоянната асамблея срещу
войната (PAAW). В София решихме да продължим да търсим възможно най-
широко сближаване за транснационална политика на мира чрез онлайн
срещи и друга транснационална асамблея на живо, която се очаква да се
проведе през зимата. През цялото време ще подкрепяме и ще даваме
гласност на всички борби и действия, които се провеждат срещу войната
и нейните смъртоносни последици. В допълнение към отразяването на
асамблеята, PAAW също така счита за необходимо да подчертае
последните събития и необходимостта от засилване на борбата срещу
тях.

Асамблеята в София беше открита с изказвания от Феминистката
антивоенна съпротива в Русия, активистки от Украйна, Кюрдистан и
Грузия. Изхождането от ситуацията там ни позволи да схванем
продължаващия смъртоносен процес на преструктуриране на глобалните
отношения, който се опитва да отмени всяка политическа алтернатива
на статуквото. PAAW от самото начало осъзна, че войната в Украйна е
изключително разделяща, опитвайки се да наложи навсякъде алтернатива
между атлантизма и пропутинизма, предполагаем цивилизационен сблъсък
между Изтока и Запада, всеобхватен расистки и колониален дискурс. В
отговор на това PAAW утвърди необходимостта от изграждане на
транснационално масово движение срещу войната, което да превъзхожда
и надхвърля тези разделения. Дискусията в София и това изявление
потвърждават значението на PAAW като пространство, в което
открито се обсъжда войната и се изгражда транснационална политика на
мира, която възвръща възможността да се борим за бъдеще без
експлоатация и потисничество.
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Нестабилността поражда ескалиращо военно напрежение в Централна
Азия, в граничните райони на Киргизстан и Таджикистан, както и между
Азербайджан и Армения. Поради демобилизацията на руските войски в
този район напрежението между националистическите и религиозните
групи се взривява, което води до повече насилие и много жертви. Редица
региони в Русия вече са на колене заради последиците от санкциите,
които засегнаха тежко не само активите и олигарсите, но и паричните
преводи на мигрантите, които осигуряват препитанието на милиони
семейства. Използвайки продължаващата борба за хегемония и
възползвайки се от новото си централно място в международната война,
режимът на Ердоган се опитва да разшири властта си и да сломи
революцията в Кюрдистан чрез война с ниска интензивност срещу
Североизточна Сирия и използване на химическо оръжие в планините.
Според ЕС в Украйна се води „война за Европа“. Тази пропагандна позиция
се използва, за да се игнорира или оправдае нивото на насилие и мизерия,
които агресията на Путин и западната реакция произвеждат далеч отвъд
европейските граници.

Докато в Украйна тече огромна хуманитарна криза, изострена от
настъпващата зима, с милиони разселени хора, които се нуждаят от
подкрепа, която няма да пристигне, виждаме, че Русия отправя все повече
ядрени заплахи, а опонентите ѝ уверяват, че ще им отвърнат със
същото. Надвисналата гибел има за цел да предотврати всяка
възможност да се изисква в настоящето нещо повече от обикновено
оцеляване. Въпреки това, след като Путин обяви частична мобилизация на
около 300 000 мъже, почти толкова хора напуснаха Русия, а в десетки
руски градове възникнаха протести, водени от жени, последвани от
хиляди арести.

Предвид това някои европейски държави налагат по-строги ограничения
на руските граждани, които преминават границите им. Първоначално
декларираната цел беше да се навреди още повече на Руската федерация,
като се подсилят антирежимните настроения в нея. Но след като Путин
обяви частична мобилизация, ЕС заяви, че бягството от мобилизация не е
равносилно на отказ от война и че ЕС трябва да се грижи преди всичко за
собствената си сигурност, ограничавайки правото на убежище, както 
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е свикнал да прави. Докато европейските държави проявиха
доброжелателно, патерналистично отношение, като приеха жени и деца
от Украйна – жени, които сега са оставени на това, което изглежда е
отредено на всички жени мигранти, т.е. зле платена и експлоатирана
работа в основни сектори и институционален расизъм – сега те са
брутални към мъжете, които отказват да изпълнят „естествения“ си
дълг да умрат за страната си.

Виждаме ясна линия, която свързва това отношение на европейските
елити с патриархалната война на Путин, който обрича мъжете да се
бият и да умират, цени „майките героини“ и води кампания срещу
абортите с реклами на зародиши и деца войници: „защити ме днес, а утре
аз ще защитя теб“. Жените раждат войници, а децата са войниците на
бъдещето. Виждаме червена линия между патриархалната политика на
Ердоган, насочена срещу сексуалната свобода, и желанието да се заглуши
кюрдската съпротива и демократичният феминистки проект.
Патриархалната и патриотична линия минава по всички фронтове на
войната.



40

Цените на енергията в цяла Европа се покачват заради глобалната
нестабилност и финансовите спекулации, които се задълбочават от
войната. Това се отразява особено тежко на работниците и мигрантите,
които вече са обеднели в резултат на годините на несигурност и
съкращаване на публичните разходи. В сърцето на европейския край на
НАТО се появиха правителства, обвити в национални знамена, за да
осъществят по-нататъшни жестоки атаки срещу работниците, жените,
мигрантите и ЛГБТКИА+ хората. През последните седмици
парламентарните циркове избълваха още правителства, като това в
Швеция и Италия, които се присъединиха към тези в Унгария и Полша. В
Обединеното кралство кликата около новоназначения министър-
председател Лиз Тръс подготвя атака срещу държавните помощи и
обществените услуги, като същевременно се опитва да гарантира, че
равнището на заплатите ще бъде унищожено от инфлацията.

Политиците в Обединеното кралство неведнъж са повтаряли, че
сметките за електроенергия и други разходи нарастват заради войната в
Украйна. След години на строги икономии работниците вече се
съпротивляват на работните места и в общностите. Продължава
вълната от стачки в опит да се защитят заплатите и нараства
подкрепата за съпротивата на обикновените хора, като например в
кампаниите „Достатъчно е достатъчно“ и „Не плащай“. Стачките се
разпространяват в цяла Европа и ще се увеличат през зимата, показвайки
масовия отказ от намаляване на заплатата поради инфлацията.
 
Отказваме се от логиката на войната и налаганите от нея национални и
религиозни разделения. Заставаме на страната на тези, които се
защитават сами, както и на всички, които отказват военна повинност и
решават да не се подчиняват и да не умират за своите страни. Заставаме
на страната на всички, които отказват да платят цената на войната със
заплатата си. Ние настояваме за отворени граници и свобода на
придвижване за всички.
 
Сега можем да разглеждаме събития, които преди изглеждаха несвързани
и част от разпръснати местни напрежения, като части от едно и също
световно преструктуриране и конфликт. Имаме задачата да обединим 
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тези фрагменти. Ще укрепим транснационалните връзки, за да се
ориентираме в смъртоносната бъркотия пред нас – от Киргизстан до
Обединеното кралство, от Северна Сирия до България, от Швеция до
Италия и Гърция.
 
Националните държави и техните съюзи използват границите, за да ни
затворят и да гарантират, че можем да се придвижваме само на собствен
риск, освен ако това не е удобно за системата на управляващите. Сега все
по-често от нас се очаква да дадем живота си, за да защитим или
преначертаем тези граници. На мястото на тези катастрофални
инструкции се нуждаем от транснационална политика на мира.
 
В момента сме свидетели на вълни от стачки и масови демонстрации,
които се противопоставят на посегателствата върху жизнения
стандарт на работническата класа, за да се плати за увеличената
милитаризация и да се подкрепят печалбите. Отказът от ядрената
заплаха; отказът да се подчиняваме и да умираме; отказът да бъдем
майки-героини на някого, на когото е съдено да убие или да умре на
фронта; отказът да бъдем бити и изнасилвани; отказът да плащаме
цената на войната и нейните странични ефекти: всичко това може да се
превърне в един мощен транснационален удар срещу политиката на война,
в която живеем.
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РАБОТИЛНИЦА В АВТОНОМНОТО ЕКОФЕМИНИСТКО
ЧИТАЛИЩЕ „КОПРИВА“

На последния ден в Автономно екофеминистко читалище „Коприва“ се
проведе и феминистка работилница, целяща да проблематизира
премахването на границите и затворите, както и техните проявления в
ежедневието и връзките ни.

Докато в контекста на САЩ, аболиционизмът (abolitionism) или
премахването на затворите е пряко свързан с робството и колониалното
насилие, в европейския контекст свързваме затворите и границите с
криминализирането и лишаването от свобода на хора, които пресичат
границите. Затворът не засяга и вреди само на тези, които са директно
затворени, както и границите не вредят само на тези, които биват
криминализирани пресичайки ги. Границите и затворите затвърждават
расисткото и патриархално потисничество, и като такива са ключови
места за борба.

Аболиционисткият феминизъм (abolitionist feminism) изисква от нас да
разгледаме насилието и вредите, причинени както от държавата, така и
междуличностно в нашите общности, търсейки алтернативни стратегии
за справяне с тези вреди. Насърчава ни да обмислим подхода си към
проблемите от гледна точка на социалната справедливост, а не на
наказателното правосъдие. Да подходим системно, а не индивидуално.
Наказателното правосъдие, където и да го погледнем, е структурата,
изградена с цел наказание и потисничество, въпреки, че дава илюзия за ред
и сигурност.

На участниците бе дадено пространство за осмисляне на няколко
въпроса. Как би изглеждал един свят без затвори и граници? Какви са
основните противоречия и предизвикателства, които възникват? Какви
биха били алтернативите вместо наказание и затвор? Докато
продължаваме да разчитаме безразсъдно на затвора и наказанието като
отговор на социалните проблеми, ние пропускаме жизненоважни
възможности и ресурси за изграждането на по-силни общности.
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РАБОТИЛНИЦА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ
ДВИЖЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗИ

Милена Статева, старши научен сътрудник в Глобалния алианс срещу
трафика на жени (GAATW), беше домакин на семинар за свързване на
движенията и изграждане на съюзи. 16 участници в работилницата,
предимно жени, се запознаха с метода на феминистки включени
изследвания, насочени към действие (FPAR). Заедно разсъждавахме върху
предизвикателствата и необходимостта от обединяване на усилията в
различни движения и контексти. Използвайки като учебен казус
констатациите и опита от проекта за коридора Югоизточна Азия –
Европа, в рамките на 3,5-часова сесия изследвахме ролята на основните
принципи на FPAR – етиката на грижата и теорията на гледната точка, и
техния принос за изграждането на един по-егалитарен и космополитен
свят.

Също така изследвахме значението и стойността на деятелността –
както за нас, така и за нашите конкуренти и сътрудници, и в крайна
сметка за самите работнички мигрантки. Успяхме да изградим безопасна
и защитена среда. Това, заедно с разгърналите се дълбоки разговори,
беше оценено като опит за учене на това как трябва да изглеждат
отношенията с жените. Семинарът не беше инструктаж, а съвместно
пътуване към откриването на това какво всъщност означава да
придружаваш често онеправданите жени, за да поемат част от така
необходимия контрол върху живота си.

По-важното е, че проучихме потенциала за свързване на движенията за
правата на жените, правата на работниците и правата на мигрантите,
както и пречките както на ежедневно, така и на стратегическо ниво.
След като вече сме изпробвали дизайна на семинара и сме се обогатили с
целия този опит, искаме да се обърнем към заинтересованите другари.
Подобно запознаване с методологията на FPAR за потенциални съюзници
от различни движения се оказва стабилна основа за нашите
застъпнически усилия през следващата година. Най-малкото!
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Заключителната асамблея обхвана както обратна връзка за срещата,
така и презентиране на резюмета от всички дискусии. В разискванията
бяха издигнати и конструктивни предложения, които да адресират
продължаващите материални разделения между възможностите на
другарите от Източна Европа и Глобалния юг, които имат по-ограничени
възможности за участие и издигане на глас, но едновременно с това
твърде често понасят и по-голямата част от логистичното
организиране на международното сътрудничество.

Борбата срещу кризата на разходите за живот беше изведена като
потенциална ос на транснационална мобилизация в следващите месеци.
Срещата завърши с редица призиви за последващи международни събития,
обединяващи различни перспективи в търсене на общи дискурси и
възможности за мобилизации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА АСАМБЛЕЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международната феминистка среща оставя дълбока диря за колектива на
ЛевФем. Според нас тя има своя значим принос както към местните борби,
така и за международното сътрудничество.

На първо място, срещата привлече вниманието към и значително разшири
представата на редица чуждестранни движения за ситуацията в България.
Колективът на ЛевФем и привлечените представителки и панелистки от
различни организации и райони на страната участваха активно в
дискусиите и допринесоха с коментари и изложения, критично осмислящи
проблемите на насилието, основано на пола, бедността, куиърфобията,
структурното насилие, трудовите права, неолибералните трансформации
в страната и пр. Участващите от чужбина имаха възможност да правят
паралели и да установят връзки с другари от България.
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Организиране на терена на социалното възпроизводство
и феминистките борби. Срещата предостави различни
възможности за обговаряне и контекстуализиране на
местните борби за справедливи условия на труд, против
атаките върху репродуктивните права и ЛГБТКИА+
правата и насилието, основано на пола, против
приватизацията и отдръпването на социалната държава
и др. Бяха обсъдени възможностите за стачки сред
работничките в сферата на социалното
възпроизводство, например чрез полагане на грижовен
труд от страна на медицински сестри, които
същевременно отказват да отчитат административно
направената работа, на практика продължавайки
общностната грижа в условията на ефективна стачка.
Бяха очертани и структурните и икономически
измерения на полово-базираното насилие, което отваря
поле за повече сътрудничество и солидарност между
необвързани до този момент борби.

Срещата в София целеше да разкрие връзките между проблемите и
борбите на жените и други уязвими групи в България и тези в другите
държави, особено от региона на Източна и Централна Европа, както и да ги
ситуира в протичащите международни процеси на натрупване и
капиталистическа експлоатация и организиране срещу тях. Общностното
организиране, синдикализацията, изграждането на солидарни връзки и
вериги от еквивалентности между различни социални движения и борби за
социална и екологична справедливост са стратегии за противопоставяне
на патриархалния капитализъм и неговите конкретни измерения. Тези
инструменти трябва да вървят ръка за ръка с трансгранично солидарно
сътрудничество, което да обединява борбите на работнички и уязвими
групи срещу общи или свързани структури на потисничество, експлоатация
и насилие.

Срещата укрепи връзките между различни активисти и колективи и очерта
нови възможности за съвместно сътрудничество в няколко направления:
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Организиране за климатична справедливост, което директно
се противопоставя на капиталистическата икономика,
унищожението на природата и бедността. Радикалните
примери за борба като Don’t Pay UK сочат нови начини за
класово организиране около темата за климата чрез
настояване за достоен живот и, едновременно с това, спешни
мерки срещу климатичната криза. Тази задача е обвързана и с
противопоставянето на капиталистическите проекти за
„зелен преход“, които заплашват да ускорят социалните
неравенства, без реално да намалят опасностите от
климатичната криза.

Организиране в специфичните условия на Източна Европа.
Споделената история на източноевропейските страни и
наследството на държавния социализъм позволява специфично
сътрудничество, което да засили анализа на настоящите
процеси и да обясни макропроцесите през критични разбори
на разпада на държавния социализъм и последващата
неолиберална реставрация на капитализма. Въпросът за
липсата на алтернатива на иначе изчерпалата се
неолиберална хегемония беше поставен с особена острота
именно в контекста на свиващата се държава, разпадащите
се социални системи и липсата на силна левица в Източна
Европа. Бъдещето на лявото в региона включва и усилията му
да се обвърже и да защити прогресивното наследство на
социалистическите движения и режими по отношение на
борбата с класовите и джендър неравенствата в национален,
но и в международен план, включително признаването на
редица икономически и социални права.
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Организиране срещу войната. Руската
инвазия в Украйна създаде нови и/или
укрепи стари разделения сред левите
движения, особено в страните от
бившия Източен блок. Едновременно с
това, европейските държави поеха по
пътя на милитаризма и затвориха
възможностите за антивоенно
организиране. А транснационално
антивоенно организиране е по-нужно
от всякога; затова е необходимо да се
организираме както около директните
последици от войната, така и за
бежанците (украински, но и руски!), да се
противопоставяме на разделението
между бежанците от този конфликт и
бежанците от Глобалния юг, и да
настояваме за политика за мир.

Организиране за безопасен и достоен
живот за всички мигранти.
Политическата карта на континента е
белязана от постоянни миграционни
процеси, които са употребявани за
политически и икономически цели.
Затова повече от всякога е необходимо
подкрепянето на автономните
транснационални движения на
мигрантите за борба за свобода на
движението и свобода от насилие и
експлоатация.



49

Организиране за кризата на разходите за живот и
скъпотията. Рязко влошилите се условия за живот в
Европа през последните години значително
намалиха стандарта на живот на мнозинството и
отвориха нови възможности за поставянето на
икономическото неравенство в центъра на
общественото внимание. Дискусиите на срещата
отбелязаха, че тази поредна криза само разкрива
проблеми, които са реалност за мнозина още
отпреди нея: за много от работещите бедни и
безработните, мигрантите, бездомните и
пенсионерите настоящата криза е ежедневие от
десетилетия. Опълчването на структурно
обусловената бедност трябва да цели да изкорени
възможността за социално изключване на такива
групи. По подобен начин бе поставен и въпросът за
последиците от неолибералните реформи в
Източна Европа, които позволиха високи цени на
режийни разходи и скрита жилищна криза, свързана
с високата задлъжнялост на мнозинството в
държави като България, Румъния и Сърбия.
Организирането около кризата на разходите за
живот и скъпотията е една от посоките, които
позволяват обединяването на разнородни критики
на капитализма, климатичната криза, расизма,
патриархата в общи дискурси, практики и визии за
по-добро бъдеще за хората и природата.
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За българския контекст, срещата предостави и рядка
възможност за по-задълбочено „оглеждане“ на местните
активистки в международната среда.
За левицата и феминисткото движение в България, срещата
позволи по-задълбочени разговори по централни за лявото
теми и начертаване на първи стъпки в различни посоки. Пряк
резултат от срещата е и заявката за по-тясно
сътрудничество по ключови теми като женския и феминизиран
труд, както и организирането на следващи срещи за
присъствалите колективи и организации.
Така международната феминистка среща даде силен тласък на
изработването на нови визии за общото ни бъдеще, за което
се борят различни социални движения, синдикати и леви
колективи.

Срещата се организира с финансовата подкрепа на
Български фонд за жените (БФЖ) и Guerrilla Foundation.


