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El 8 de Març de 2017, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, s'ha convocat el Paro Internacional
de Mujeres (
https://vagadetotes.wordpress.com/2017/02/28/vaga-de-totes-safegeix-al-paro-internacional-de-mujeres/ )

Des de la CGT de Catalunya, en el marc del col·lectiu #VagaDeTotes, ens hem sumat a aquesta iniciativa,
convocant accions al llarg de tota la jornada (per a més informació consulteu amb la Secretaria de Gènere de CGT
Catalunya) i sumant-nos a la crida internacional, en la que s'han convocat aturades entre les 12h i les 12.30h, amb
la qual es busca visibilitzar les violències i desigualtats que vivim les dones en el nostre dia a dia a nivell global.

Les aturades poden ser simbòliques, aprofitant la pausa de l'esmorzar o del dinar, o a través d'assemblees que
s'han convocat en alguns entorns laborals, que poden aprofitar-se per fer una concentració, o bé sumant-se
activament a la vaga que la Confederació Intersindical ha legalitzat (
http://www.eldiario.es/economia/quieres-secundar-laboral-mujeres-opciones_0_617688904.html )

En les diferents accions que es realitzin al llarg del dia, i per tal de visibilitzar el Paro Internacional de Mujeres a les
xarxes, podeu fer fotos i tweets amb els hashtag:
#NosaltresParem
#VagaDeTotes
#NosotrasParamos
#VivasNosQueremos
#MujeresEnHuelga
així com etiquetar a @genere_cgt i @vagadetotes

Salut, feminisme i lluita!

Secretaria de Gènere de CGT Catalunya

Vaga de Totes s'afegeix al Paro Internacional de Mujeres

FARTES I CANSADES, LES DONES DIEM PROU!!!!

És per això que la VAGA DE TOTES tornem al carrer per unir-nos al PARO INTERNACIONAL DE MUJERES
perquè avui 8 de març comença un procés de visibilització de la força i la potencia que tenim juntes: la possibilitat
d'aturar un món que sense nosaltres no funcionaria.

JUNTES volem aturar la roda del capitalisme hetero-patriarcal i depredador.
Som les principals encarregades de la reproducció social: la reproducció de la força de treball, la cura de les
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persones, el manteniment de les llars i les treballadores de les feines feminitzades més precàries i amb els sous
inferiors a la mitjana (servei domèstic i de cura, sanitat, educació, administració, hosteleria, serveis, comerç, neteja,
...). Aquesta força és la que fa girar la roda del capitalisme més ferotge. La nostra precarització és la base sobre la
qual es mantenen els privilegis d'uns pocs (polítics, banquers, màfia, grans empresaris, grans fortunes)... i la
naturalització de les relacions de gènere i sexe perpetua aquesta situació.

Estem FARTES I CANSADES de l'oblit, el silenci i l'opacitat amb que s'encobreixen les nostres demandes i
necessitats, i JUNTES DIEM PROU!

DEFENSEM l'autonomia dels nostres cossos, sexualitats lliurement exercides: ple accés a la informació i a
l'educació afectivo-sexual: AVORTAMENT LLIURE I GRATUIT I COGESTIONAT PER LES DONES. Maternitats
escollides i accés universal a tècniques de reproducció assistida. Exigim la fi de la violència ginecològica i
obstetrícia.

REIVINDIQUEM el reconeixement de les DIFERENTS IDENTITATS DE GÈNERE, de la llibertat d'opció sexual i dels
diferents tipus de famílies i unitats de convivència.
COMBATEM totes les VIOLÈNCIES MASCLISTES per acabar amb els feminicidis i tot tipus d'agressions contra les
dones i apostem per l'autodefensa feminista.

EXIGIM la fi de la DISCRIMINACIÓ LABORAL per raó d'ètnia, gènere, classe, edat i sexualitat: contra la segregació
vertical i sectorial i l'assetjament a la feina, a favor de la igualtat salarial i de les mesures que contribueixin a la
corresponsabilitat de dones i homes en l'exercici de les cures.

LLUITEM per unes condicions de treball dignes. Volem el repartiment de la riquesa i de tots els treballs -reproductius
i productius- així com el seu reconeixement social, laboral i econòmic, també d'aquells tradicionalment feminitzats o
inserits en l'economia considerada informal. EXIGIM la retirada de totes les LLEIS I REFORMES LABORALS que
promouen i perpetuen les desigualtats i la precarietat.

EXIGIM l'accés garantit i efectiu a l'HABITATGE LLIURE.

VOLEM serveis públics i de gestió pública (educació, sanitat i serveis socials) i els bens comuns autogestionats
(recursos naturals i territori, d'accés universal, gratuït i de qualitat. EXIGIM l'aturada de les privatitzacions i les
retallades.

DEFENSEM el dret a la lliure circulació i permanència de les persones. Volem que totes les persones tinguin accés
universal als serveis públics i a la plena participació comunitària i política. CAP PERSONA ES IL·LEGAL. EXIGIM el
tancament dels CIEs i l'obertura de les fronteres i donem la benvinguda a les persones refugiades.

ENS POSICIONEM contra el sistema especulatiu i capitalista. Apostem per un ECONOMIA FEMINISTA SOCIAL I
SOLIDÀRIA que posi en el centre la vida de les persones.

ENS PLANTEM contra el frau fiscal, la CORRUPCIO política i econòmica i la impunitat policial i dels corruptes. Ens
neguem a pagar el DEUTE.

VOLEM una VIDA DIGNA: reconeixent la nostra dependència mútua, les nostres diversitats funcionals i garantint els
drets i el benestar tant de qui és cuidada com de qui té cura d'altres. Volem una vida digna per tots els éssers vius,
lliure d'especismes i de tortura envers els animals i la preservació de la natura i el medi ambient.
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EXIGIM UNA MORT DIGNA, sense pressions ni medicalització excessiva per prolongar la vida en detriment de la
qualitat de vida de les persones.

LES DONES MOVEM EL MON. ARA JUNTES L'ATURAREM!!!

CONVOCATÒRIES:

12h-12:30h Aturada de dones.

19:00h Manifestació Plaça Universitat, Barcelona

COM PROTESTEM?

Suggerim una forma oberta de protesta on cadascuna pugui trobar una manera de participar en l'atur.

Aturada total en les tasques domèstiques i en els rols socials com a cuidadores durant la jornada completa.
Aturada total o parcial parant la producció/treball per 1 o 2 hores (si és possible).
En cas que no puguis parar en el teu treball: usar elements de negre o lila com roba, cintes o qualsevol element que
decideixis.
Si ets estudiant, no vagis a classe.
Si ets professora atura la classe i explica a l'alumnat perquè ho fas.
Si no pots fer vaga en l'empresa on treballes organitza una concentració en la porta durant l'hora del desdejuni.
Si treballes a casa, deixa de fer treball i penja una pancarta en la balconada.
Boicotejar les empreses que usen el sexisme en les seves propagandes o en el seu enfocament cap a les
treballadores.
Boicotejar a misògins locals (triats per tu)
Vaga de sexe.
Deixa de fer compres durant la jornada.
Bloqueig de camins i carrers.
Manifestacions, piquets, marxes.
Actes públics d'apostasia de l'església catòlica
Instal·la automissatge "fora de l'oficina" i explica perquè.

8 de març de 2017 #NosotrasParamos #VivasNosQueremos #MujeresEnHuelga

Segueix la informació de la jornada amb el ht #VagadeTotes i a l'esdeveniment de Facebook
https://www.facebook.com/events/717715915073048/

Vaga de Totes
https://vagadetotes.wordpress.com/
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