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L E S D O N E S TR E B A L L A D O R E S N O  
E N S D E IX E M  E N G A N YA R  

Tothom  parla de sortides a la crisi cercant solucions. MENTIDA: el capitalisme és crisi i guerres i no 
te solució. 

Tots els mitjans de comunicació, partits i sindicats majoritaris parlen de pactes i diàleg per frenar l’atur. 
MENTIDA: l’atur segueix creixent i les reformes laborals només fan retrocedir les nostres condicions 
de treball i la vida cada cop és mes difícil.

EEns diuen que la privatització dels serveis públics els millora perquè els modernitza. MENTIDA: les 
dones veiem com es deterioren, s’encareixen i ens obliguen a fer-nos-en càrrec dins de casa. Ens diuen 
que no hi ha prou diners. MENTIDA: els diners els hi han donat als bancs.

Ens diuen que amb les lleis d’igualtat, dependència, conciliació... la dona ha guanyat drets. MEN-
TIDA: les dones perdem les feines i les que encara treballen majoritàriament son precàries.

Ens diuen que amb la nova llei de l’avortament la dona serà mes lliure de decidir sobre el seu propi cos. 
MENTIDA: cada vegada mes ĺintegrisme catòlic pren força en aquest regim monàrquic.

Ens diuen que pel nostre be cal endurir les lleis contra la immigració, les treballadores sexuals, les 
okupes etc. MENTIDA: la repressió policial amaga xenofòbia en un cas, hipocresia masclista en l’altre 
i en tots els casos és violència d’estat contra els desposseïts. 

 DONA, 
CONFIEM NOMÉS EN LA NOST  LLUITA!
Tallem el Diàleg Social. Vaga General per aconseguir:

  
    • Aturar les reformes laboral i de pensions.
  • Cap acomiadament més. Repartiment de les hores de treball sense disminució de sou.
  • Prestació d’atur indenida. Transport gratuït i paralització dels desnonaments en cas d’atur. 
  • SMI de 1200 euros. Augment de les pensions
  • No a la privatització del serveis públics. Cap euro per l’empresa privada (inclosos l’Església i     
   l’Exèrcit).
  • Retorn de l’ajut estatal de la banca. Conscació de les vivendes dels bancs i caixes per a ús social. 
    • Prou d’augments en els rebuts de la llar. Ni IVA ni IRPF. Impostos als rics.
  • Derogació de la Llei d’estrangeria (Cap persona és il•legal).
  • Prou de repressió a les treballadores sexuals. Drets laborals i socials per a elles.
  • Dret a una sexualitat lliure. Ni l’estat ni l’església tenen dret a decidir sobre els nostres cossos.     
   Avortament lliure i gratuït per la Seguretat Social. 
  • Enfrontar la violència masclista a les nostres llars, carrers i treballs. Prou violacions i tortures de   
   dones com arma de guerra.
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