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Ruch feministyczny we Włoszech rozpoczyna dziś kampanie ̨ „Płace za
prace ̨ domowa”̨. Jak zdaż̨yłyście zauważyć, słuchajac̨ wykonywanych pieśni,
zobaczyłyście na wystawie fotograficznej i przeczytałyście na transparen-
tach, podnosimy dziś liczne kwestie: barbarzyńskich warunków, w których
musimy dokonywać aborcji; sadyzmu, jakiemu poddaje sie ̨ nas w klinikach
położniczych i ginekologicznych; naszych warunków pracy – w pracy poza
domem jesteśmy zawsze gorzej traktowane niż meż̨czyźni, a w domu pracu-
jemy bez wynagrodzenia; faktu, że usługi publiczne albo nie istnieja,̨ albo sa ̨
tak złe, że boimy sie ̨ pozwolić naszym dzieciom z nich korzystać i tak dalej.

W którymś momencie ludzie moga ̨ zapytać, co ma wspólnego kampania,
która ̨ dziś otwieramy, kampania „Płace za prace ̨ domowa”̨, z tymi wszyst-
kimi problemami, które podniosłyśmy, o których dyskutujemy i przeciwko
którym walczymy – z tymi wszystkimi sprawami, o których mówiłyśmy, o
których napisałyśmy pieśni, i które pokazałyśmy na wystawach i w filmach.

Żywimy przekonanie, że słabość wszystkich kobiet - owa słabość, która
sprawia, że zostałyśmy wykreślone z całej historii, i która powoduje, że gdy
opuszczamy dom,musimy podejmować sie ̨najgorszych, niskopłatnych i nie-
bezpiecznych prac - słabość ta zasadza sie ̨ na fakcie, że my wszystkie, cokol-
wiek robimy, jesteśmy znużone i wyczerpane już na poczat̨ku, bo jesteśmy
po trzynastu godzinach pracy domowej, której nikt nigdy nie uznał i za która ̨
nikt nam nigdy nie zapłacił.

To podstawowa przesłanka, która sprawia, że kobiety zadowolone sa ̨ ze
żłobków takich jak „Pagliuca”, „Celestini” czy „OMNI” („Pagliuca” i „Cele-
stini” – cieszac̨e sie ̨ zła ̨ sława ̨ brutalne żłobki. „OMNI” – państwowe żłobki,
które sa ̨ słabo wyposażone i źle prowadzone). Słabość ta skłania nas do pła-
cenia pół miliona lirów za aborcje,̨ a dzieje sie ̨ to – powiedzmy to wyraźnie -
w każdym mieście i w każdym kraju, a na domiar złego, ryzykujemy śmierć
i wiez̨ienie.

My wszystkie wykonujemy prace ̨ domowa:̨ to jedyna rzecz wspólna
wszystkim kobietom, jedyna podstawa, na której możemy oprzeć swoja ̨ siłe,̨
siłe ̨milionów kobiet.

To nie przypadek, że reformistki wszelkiej maści zawsze pilnie unikaja ̨
idei organizowania sie ̨ na bazie pracy domowej. Zawsze odmawiaja ̨ uznania
pracy domowej za prace,̨ właśnie dlatego, że jest to jedyna praca wspólna
nam wszystkim. Czym innym jest konfrontacja z dwustu czy trzystu robot-
nicami w fabryce obuwia, a czym innym konfrontacja z milionami gospo-
dyń domowych. A ponieważ wszystkie robotnice fabryczne sa ̨ jednocześnie
gospodyniami, to osobna ̨ sprawa ̨ staje sie ̨ konfrontacja z owymi dwustoma
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czy trzystoma proletariuszkami zjednoczonymi z milionami gospodyń do-
mowych.

Jednak mówimy o tym dziś na tym placu. Oto poczat̨ek organizacji. Po-
stanowiłyśmy sie ̨ zorganizować wokół pracy, która ̨ wszystkie wykonujemy,
aby mieć siłe ̨milionów kobiet.

Dla nas tutaj postulat płacy za prace ̨ domowa ̨ to bezpośrednie żad̨anie
władzy, ponieważ praca domowa jest tym, co łac̨zy miliony kobiet.

Jeśli możemy organizować sie ̨milionami, wyrażajac̨ to żad̨anie - i już jest
nas całkiem sporo na tym placu - możemy zyskać taka ̨władze,̨ że już nie be-̨
dziemy musiały pozostawać w pozycji słabości, gdy wyjdziemy z domu. Mo-
żemy nadać zupełnie nowe warunki samej pracy domowej - jeśli mam w kie-
szeni pieniad̨ze, moge ̨bez poczucia winy nawet kupić zmywarke ̨ i nie musze ̨
o to błagać całymi miesiac̨ami meż̨a, który choć nie myje naczyń, uważa, że
zmywarka jest niepotrzebna.

Jeśli zatem mam własne pieniad̨ze, wypłacane mi do rek̨i, moge ̨ zmie-
nić warunki samej pracy domowej. Co wiec̨ej, bed̨e ̨mogła sama zdecydować,
kiedy zechce ̨iść do pracy. Jeśli bed̨e ̨miała 120 tysiec̨y lirów za prace ̨domowa,̨
już nigdy nie sprzedam sie ̨za 60 tysiec̨y w fabryce tekstylnej albo jako czyjaś
sekretarka, kasjerka czy bileterka w kinie. W ten sam sposób, jeśli bed̨e ̨ już
miała jakaś̨ kwote ̨ w rek̨ach, jeśli bed̨e ̨ już miała siłe ̨ milionów kobiet, bed̨e ̨
mogła wymagać zupełnie nowej jakości usług, żłobków, jadłodajni i wszyst-
kich tych udogodnień, które sa ̨ nieodzowne dla zmniejszenia liczby godzin
pracy i umożliwienia nam korzystania z życia społecznego.

Chcemy powiedzieć coś jeszcze. Od długiego czasu – szczególnie mocno
przez ostatnie dziesieć̨ lat, ale możemy powiedzieć, że zawsze – meż̨czyźni-
robotnicy prowadza ̨ walke ̨ o skrócenie czasu pracy oraz o wiek̨sze pensje, i
gromadza ̨ sie ̨ na tym placu.

W fabrykach PortoMargheramiałomiejsce wiele strajków i walk. Dobrze
pamiet̨amy owe marsze robotników, które zaczeł̨y sie ̨ w Porto Marghera,
przechodziły przez most i dochodziły tu, do tego placu.

Ale powiedzmy to jasno. Nigdy nie było strajku generalnego. Gdy połowa
pracujac̨ej populacji siedzi w domu w kuchni, a pozostali strajkuja,̨ nie jest
to strajk generalny.

Nigdy nie widziałyśmy strajku generalnego. Widziałyśmy jedynie, jak
meż̨czyźni, głównie z dużych fabryk, wychodzili na ulice, zaś ich żony, córki,
siostry i matki gotowały w kuchni.

Dziś na tym placu, wraz z poczat̨kiem naszej mobilizacji na rzecz „Płac za
prace ̨domowa”̨, mówimy o naszych godzinach pracy, naszych urlopach, na-
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szych strajkach i naszych pieniad̨zach. Gdy zyskamy poziom władzy, która
pozwoli nam na ograniczenie naszego trzynastogodzinnego albo dłuższego
dnia roboczego do ośmiu lub mniej godzin, gdy w tym samym czasie be-̨
dziemy mogły zaczać̨ mówić o urlopach - ponieważ to nie tajemnica, że w
niedziele ̨ i w czasie wakacji kobiety nigdy nie maja ̨wolnego - wówczas, być
może, bed̨ziemymogły po raz pierwszy mówić o strajku „generalnym” klasy
robotniczej.

Mariarosa Dalla Costa – wykłada nauki polityczne na Uniwersytecie w
Padwie. W latach sześćdziesiat̨ych i siedemdziesiat̨ych działała we włoskim
ruchu autonomistycznym, mied̨zy innymi jako członkini Potere Operaio.
Współzałożycielka radykalnej organizacji Lotta Feminista (1971). Współau-
torka (wraz z Selma ̨ James) ksiaż̨ki The Power of Women and the Subversion of
Community (1972).
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