
ندعو كل النساء*، الرتانسجندر*، أشخاص الجنس البيني* )*inter ( واألشخاص 

عىل  احتجاجاً  معاً،  اسرتاحة  لنأخذ   )WTIQ*( )genderqueer*( الكوير* 

اإلرهاق والوضع املتعب الحايل. اّن التمييز واملظامل املوجودة اشتّدت وصارت 

أكرث بروزاً بسبب أزمة فريوس كورونا.

اجتمعي   – صغرية  مجموعات  يف  نفسنا  ننظّم  السنة  هذه  يونيو   14 يف 

ومسرتيحة  جديدة  طرق  عىل  واعرثي  وزميالتك*  جاراتك*  صديقاتك*،  مع 

الحايل. تحّدثوا عن مطالبكّن،  الوضع  لالحتجاج تكون آمنة وسليمة لكّن يف 

عّبوها يف العلن.

  14.6.2020 
اسرتاحة نسوية

تنظيم بصورة جامعية
Frau*lenzen | Queerstellen



 ميكننا أن نقوم بتزيني النوافذ والرشفة الخاصة بنا بالالفتات، أن نقوم بنزهة يف الحدائق العامة 

ويف الشوارع أو أن نزور *WTIQ  يجب أن يعملن يف هذا اليوم، ونستمع إىل راديا )Radia( عىل  

lora.ch . يف هذه السنة ننظّم نفسنا يف مجموعات صغرية ونسرتيح معاً. 

يف الساعة 15:24 نعمل ضوضاءاً ملّدة 5 دقائق. وذلك ألّن بعد هذه الساعة يكون عمل النساء*، 

الرتانسجندر*، أشخاص الجنس البيني* واألشخاص الكوير* عمالً غري مدفوع األجر –  بسبب فوجة 

كل  حتى  نريد.  كيفام  صاخبات،  نكون  املوصيقى،  نعزف  نغّني،  نرصخ،  لذلك  الجنسانية.  األجر 

ماذا تخططني؟

إلحساس  األنشطة  هذه  نجمع   .bit.ly/3eXOyAF عىل  مسبًقا  لها  املخطط  أنشطتك  عن  أخبينا 

مع  ألنشطتك  فيديو  ومقاطع  صوراً  إلينا  أرسيل   2020 يونيو   14 يف    . املجتمع واإللهام عىل       

عىل  تابعينا  االجتامعي.  التواصل  وسائل  عىل  نشاركها  حتى   077  504  48  30 الرقم  عىل  مطالبك 

وسائل التواصل االجتامعي  يف 14 يونيو ملعلومات عن كل النشاطات واللحظات املشرتكة. استعميل 

#frauenstreik #queerstellen  :الهاشتاكني التاليني

إذاعة نسوية – هل تشاركني؟ قبل أو يف 14 يونيو 2020 ابعثي رسائل صوتية قصريى )تتضمن مطالب 

أو خطاب أو طلبات األغاين( إىل radia@lora.ch  أو تواصيل معنا لالنضامم كمراسلـ*ـة خالل األنشطة! 

تابعي راديو LoRa برسعة 97.5 ميجاهرتز يف 14 يونيو لالستامع إىل إذاعة اإلرضاب النسوي!

 تشري *WTIQ إىل النساء*، 
الرتانسجندر*، أشخاص الجنس 

البيني* )*inter( وأشخاص 

 .)genderqueer*( *كوير

* يشري إىل أّن األجناس مبنية 

اجتامعياً

املدينة تسمع أصواتنا، غضبنا وإحباطنا! ان اإلرضاب النسوي يف السنة املاضية 

السنة  متساوية.  غري  األجناس  تزال  ال  ذلك  مع  ولكن  تاريخية،  لحظة  كانت 

القادمة، يف 14 يونيو 2021 ، نعود ننزل إىل الشوارع ونرضب مرة اخرى!

    Feministisches Streikkollektiv          جامعة لإلرضاب النسوي
 

1406.ch 

معلومات
www.frauenstreikzuerich.ch
info@frauenstreikzuerich.ch

www.1406.ch
 Frauenstreik Kollektiv Zürich : فيس بوك

feministischerstreik_zh : انستقرام
FrauenstreikZ : تويرت

lora.ch, 97.5 MHZ : )إذاعة اإلرضاب )راديا

إلينا انضمي 
تعايل إىل االجتامع الشهري للتواصل لجامعي اإلرضاب النسوي

info@frauenstreikzuerich.ch
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