Szanowna Pani,
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie będące wyrazem solidarności z naszymi Siostrami w USA. Będzie ono
także okazją do zaprotestowania przeciwko naszemu rodzimemu seksizmowi, mizoginii, pogardzie i przemocy
wobec kobiet.
Liczymy na Pani obecność i zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/1103057929820249/
Naprzód Siostry! Sisters March
Polki wspierają Marsz Kobiet na Waszyngton
marsz i pikieta pod ambasadą USA w Warszawie
Będziemy także wdzięczne za promowanie Marszu w social media oraz wszelką pomoc w nagłaśnianiu tego
ważnego dla kobiet wydarzenia.
Podczas polskiego Czarnego Poniedziałku 3/10 otrzymałyśmy wsparcie od kobiet z kilkunastu krajów świata –
to oczywiste, że 21 stycznia będziemy się solidaryzować z Amerykankami.
Język pogardy w polskiej polityce – pogardy dla kobiet, dla obywateli, dla różnorodności i dla godności ludzkiej,
w ciągu ostatniego roku zmienił się w język jawnej, nieskrywanej nienawiści, nie tylko akceptowanej, ale wręcz
przyjmowanej z zadowoleniem nie tylko przez polityków, ale i, co przerażające, przez dużą część polskiego
społeczeństwa. Nie tylko wspieramy, ale i ostrzegamy Amerykanki i Amerykanów – popatrzcie, na naszym
przykładzie, co Was czeka!
Inicjatywa Feministyczna i Ogólnopolski Strajk Kobiet (w koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet) zapraszają
do wsparcia amerykańskiego Marszu Kobiet na Waszyngton.
Inicjatywa Marszu Kobiet na Waszyngton jest wyrazem sprzeciwu przeciwko populizmowi i nienawiści,
kierowanej do kobiet i innych grup społecznie dyskryminowanych przez prezydenta - elekta Donalda Trumpa i
jego zwolenników. Główny marsz w Waszyngtonie będzie wspierany przez 282 marsze w USA i ponad 30
krajach. W Polsce marsze odbędą się w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Marsz warszawski rozpocznie się pod
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, po drodze zatrzymamy się pod Ministerstwem Sprawiedliwości a
zakończymy przed ambasadą USA, gdzie odbędzie się pikieta.

Więcej informacji:
Marsz i pikieta w Warszawie: https://www.facebook.com/events/1103057929820249/
Marsz Kobiet w Waszyngtonie: https://www.facebook.com/womensmarchonwash/about/
Marsze wspierające: https://www.womensmarch.com/sisters
O organizatorkach:
IF: https://www.facebook.com/InicjatywaFeministyczna/
OSK: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/?fref=ts
MSK: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
WSPIERAJĄ NAS:
Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej
Protest Kobiet
Fundacja Suwak
Ściana Furii
Centrum Praw Kobiet
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Polska jest Kobietą
Inicjatywa Polska
Lęborskie Dziewuchy
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom
Marsz Godności
Kongres Kobiet

Od organizatorek Marszu Kobiet na Waszyngton:
21 stycznia 2017 jednoczymy się w Waszyngtonie. Stoimy razem, solidarnie, z naszymi partnerami/ partnerkami
i dziećmi w obronie naszych praw, bezpieczeństwa, zdrowia i rodzin, uznając, że nasze żywotne i różnorodne
społeczności są siłą naszego kraju.
Retoryka przyjęta podczas kampanii wyborczej obrażała, demonizowała i zastraszała wiele/ wielu z nas:
imigrantki/ imigrantów bez względu na status, muzułmanki/ muzułmanów i ludzi różnych wyznań religijnych,
osoby identyfikujące się jako LGBTQIA, Indianie, ludzie czarni i brązowi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
będące ofiarami przemocy seksualnej. Nasze społeczności cierpią i boją się. Mierzymy się z pytaniem, jak mamy
iść dalej w obliczu narodowego i międzynarodowego niepokoju.
W duchu demokracji i w imię obrońców praw człowieka, godności i sprawiedliwości, którzy byli przed nami,
łączymy się w różnorodności, żeby pokazać się masowo i nie dać się ignorować. Marsz Kobiet na Waszyngton to
nasz odważny sygnał do nowej administracji w jej pierwszym dniu urzędowania, i do świata, że prawa kobiet są
prawami człowieka. Stajemy razem, uznając, że bronienie tych pośród nas, którzy są najbardziej
zmarginalizowani, jest bronieniem nas wszystkich.
Wspieramy ruchy ochrony i oporu, które odzwierciedlają nasze wielorakie tożsamości. Wzywamy wszystkich
obrońców praw człowieka, aby do nas dołączyli. Ten marsz to pierwszy krok do zjednoczenia naszych
społeczności, opartego na nowych relacjach, które spowoduje zmianę oddolną. Nie spoczniemy, dopóki kobiety
nie otrzymają parytetów i równości na wszystkich poziomach przywództwa w naszym społeczeństwie. Działamy
pokojowo, uznając, że nie ma prawdziwego pokoju bez sprawiedliwości i równości dla wszystkich.
USŁYSZCIE NAS

