8 de Març de 2018. Dia Internacional de la Dona Treballadora

SENSE NOSALTRES EL MÓN NO FUNCIONA
Aquest 8 de Març, la CGT, en coordinació amb el Moviment Feminista, convoca VAGA
GENERAL de 24 hores, laboral, de consum, de cures sumant-nos a la vaga estudiantil.
Fem una crida a tota la societat perquè la segueixi i participi en totes les mobilitzacions i
accions que es duguin a terme.
Denunciem la mercantilització que ens explota i esclavitza a la precarietat de les nostres
vides, sent especialment cruel en les vides i la discriminació envers les dones.
Denunciem que a les dones, se’ns dificulti doblement l'accés a l'ocupació, no volem més
ocupació precària, temporal, jornades parcials i horaris incompatibles amb el treball de
cures que se'ns imposen. Exigim que s'acabi amb la bretxa salarial, la desigualtat en les
pensions, l'assetjament sexual i per raó de sexe en els centres de treball.
No poden continuar les violències masclistes i del mercat que ens tracten com objectes,
possessions del mercat, dels homes que ens violen, assetgen, maltracten i assassinen,
que emmalalteixen i incapaciten les dones per viure. Però també de les institucions i les
seves lleis que reprodueixen actituds i conductes masclistes. Denunciem les lleis per no
garantir el dret al fet que totes les vides siguin sostingudes sense discriminar cap. Exigim
respecte social i que l'Església no segueixi incidint ,ni volent controlar les nostres vides.
Volem un sistema educatiu que reconegui tota la nostra diversitat, com a dones
lesbianes, bisexuals, transexuals, intersexuals, sense gènere, queers +; Volem drets
sexuals i reproductius per a totes.
Volem tenir una sanitat pública i de qualitat que no tracti com malalties la vida de les
dones, la seva menstruació, els seus embarassos, la seva menopausa. Que la medicina
dels homes reconegui i respecti els nostres cossos i les nostres vides.
Les dones ens declarem insubmises de les fronteres que sostenen el racisme, els CIE, i les
deportacions de vides
Volem que es nomenin i s'equipari el valor en tots els treballs que sostenen les nostres
vides: el treball domèstic i de cura, en particular, el qual realitzen les dones esclavitzades
en el règim especial de treballadores de la llar; i el treball reproductiu, de la vida i de la
resposta social a la precarietat.
Dones emigrants, preses, diverses funcionals, de tots els sectors productius i
reproductius, juntes en els col·lectius socials de classe cridem:
Sense nosaltres no hi ha ni producció ni reproducció. Volem fer vaga per aturar el món.
Com deia Louise Michel a la Comuna de París: "Les dones no es preguntaven si una cosa
era possible, sinó si era útil, i llavors aconseguien dur-la a terme".

Vaga per viure, vaga per cuidar-nos.
Uneix-te a la lluita que som i serem moltes.
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