CGT convoca Vaga General de 24 hores pel 8 de març #8MVagaFeminista
Extrait du CGTCatalunya.cat
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12730

CGT convoca Vaga General de
24 hores pel 8 de març
#8MVagaFeminista
- Actualitat - Comunicats -

Date de mise en ligne : dissabte 20 de gener de 2018

CGTCatalunya.cat

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 1/2

CGT convoca Vaga General de 24 hores pel 8 de març #8MVagaFeminista

La Confederació General del Treball (CGT), anuncia que convocarà una Vaga General de 24 hores, laboral,
de consum i de cures pel 8 de març, Dia Mundial de la Dona Treballadora

CGT realitza una crida a tota la societat perquè se sumi i participi en les mobilitzacions que es duran a terme.

CGT considera que la vaga està suficientment motivada i denúncia, a través d'un manifest, la mercantilització que
explota i esclavitza a les dones, la dificultat d'aquestes per accedir al mercat laboral, la precarietat, temporalitat i els
horaris incompatibles de les ocupacions actuals, exigeix la fi de la bretxa salarial, la desigualtat en les pensions i
l'assetjament sexual en els llocs de treball.

CGT ha posat l'accent principalment en la necessitat d'acabar d'una vegada per sempre amb les violències
masclistes, tant l'exercida pels homes com per part de les Institucions Públiques a través de les seves lleis, per
entendre que aquestes reprodueixen actituds i conductes masclistes.

La CGT a més posa l'accent també a l'educació, pilar fonamental de la societat, perquè des de la mateixa es
reconegui la diversitat de totes les dones (lesbianes, bisexuals, transexuals, intersexuals, sense gènere i queers),
sent urgent que s'eduqui a nenes i nens en la coresponsabilitat de les cures perquè no segueixin sent les dones les
úniques encarregades invisibles de les mateixes.

Finalment, CGT també reclama que la medicina reconegui i respecti els cossos de les dones dins d'una sanitat
pública i de qualitat

Gabinet de premsa del Comitè Confederal de la CGT
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