217

Manifest vstajniških socialnih delavk

Politiki nam odvzemajo socialno delo!!!
Zalagajo nas s papirji in nas odpuščajo,
medtem ko nas ljudje vedno bolj potrebujejo.
Sistem socialnega varstva nas sili v to, da
postajamo nadzornice, podaljšek represije
države, in nas odriva od ljudi in od temeljev
socialnega dela. Temu odločno nasprotujemo,
saj smo solidarne in se ljudem pridružujemo
v našem boju. Za nas ljudje niso strošek, niso
številka, niso odgovorni za krizo in se zato
upiramo temu, da postajamo ljudje predmet
izkoriščanja in odplačevanja krize, ki je nismo
povzročili. Socialne delavke smo tiste, ki vsak
dan videvamo trpljenje ljudi v revščini, ki je
vedno večja. Revščina je izraz razlaščanja ljudi,
načrtnega uničevanja socialne države in namerne privatizacije javnega v korist kapitala. Na
lokalni in nacionalni ravni to vidimo v obliki
oblastnih, samooklicanih mogočnih šerifov,
ki kradejo revnim in dajejo bogatim. Skupaj
gradimo vstajniško vseslovensko gibanje, ki
si bo odtujeno bogastvo vzelo nazaj. Same pa
zahtevamo, da nam vrnejo socialno delo, mi
pa jim bomo vrnile njihove papirje. Zahtevamo sredstva in pogoje za to, da lahko delamo
socialno delo med in z ljudmi.
Socialne delavke vemo, da ljudem težko
pomagamo, če nimamo na voljo stanovanj,
sredstev za preživetje, dejanske pravice do
izobraževanja, zdravstva, dostojnega življenja
in možnosti za ustvarjalnost, ki nam osmišlja
življenje. Težko pomagamo ljudem, saj so nam
odtujili skupno dobro, politiki in ministrstva
pa naše predloge namerno preslišijo. Veliko
socialnih delavk pa tudi samih živi na robu
revščine in dela v nestabilnih in negotovih

delovnih razmerah, včasih tudi brez plačila za
opravljeno delo.
VSTAJNIŠKE SOCIALNE DELAVKE
SMO PROTI:
• omejevanju sredstev za socialno varnost in
zniževanju sredstev za socialne prejemke,
• kriminalizaciji revščine: uporabniki socialnega dela ne smejo več biti grešni kozli (starejši,
ki potrebujejo pokojnine, dijakinje, ki potrebujejo štipendije, vsi ljudje, ki prejemajo socialne
transferje), ki jih ustvari politika, da upraviči
in opraviči opustošenje socialne države in
privatizacijo socialnega varstva,
• institucionalizaciji in birokratizaciji socialnega varstva,
• sistemskemu nasilju in represiji države nad
ljudmi.
ZAHTEVAMO:
• zagotovljen dohodek in štipendije za vse,
• brezplačna stanovanja za vse,
• skrajšan delovni čas (na 24 ur na teden) in s
tem zagotovitev novih delovnih mest,
• pravico do samoizobraževanja in samovrednotenja znanja,
• nove in razširjene socialne pravice (izhajamo
iz svojih želja in potreb, ne iz tega, kar nam
govorijo, da je mogoče!): sproščanje, kakovostna hrana, brezplačne knjige, odprt dostop,
brezplačna kontracepcija, prosti menstrualni
dnevi, brezplačni vrtec, opoldanski vrtec/varstvo, uvedba kontracepcijskih tablet za moške,
brezhibne in brezplačne ovulacijske teste,
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• za otroke prijazne in njim prilagojene tako
avtonomne kot javne prostore,
• brezplačno šolstvo na vseh stopnjah izobrazbe,
dvig statusa poklicnih šol,
• okrepitev vajeništva – prenašanje obrtniškega
znanja,
• plačano gospodinjsko delo in druga »dela v
senci«,
• preusmerjanje denarja k ljudem, v skupnosti
(razlastitev cerkve, ukinitev vojske, prepoved
množične vzreje živali in preusmeritev denarja v komune, samooskrbo, vzpostavljanje
časovne banke),
• več avtonomnih prostorov,
• več žensk v javnem prostoru.

•
•

•
•
•
•

KAKO SE LAHKO SKUPAJ BORIMO?
Z aktivnim sodelovanjem na vseslovenskih
vstajah – ženske moramo stati v prvi Vrsti.
Ustanovitev mreže vstajniških socialnih delavk in s tem prevzem lastne moči ter redna
srečanja in načrtovanja nadaljnjih akcij, aktivnosti in artikulacije ideje.
Prek FB Vstajniske Socialne Delavke, prek
maila vstajnice@gmail.com.
Organizirajmo lokalne odbore za vrnitev
socialnega dela.
Javno povejmo, kako politike zategovanja
pasov vplivajo na naše delo in na življenje
ljudi, s katerimi se srečujemo.
Vzemimo si nazaj prostore socialnega varstva
in jih odprimo za ljudi (npr. skupščine in zasedbe na ministrstvih).

Ženski kriki vstaje bodo vrnili socialno delo
ljudem!!
Respect existence or expect resistance

