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Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona vos enviem
el comunicat del nostre sindicat així com les activitats previstes a
València (en fitxer annex el cartell d'enguany) a les que vos invitem
a participar especialment a la manifestació diumenge 8 març a València
i a la concentració de dilluns 9 al Rectorat.
=======

COMUNICAT
8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora - Els nostres
drets no es demanen. Es lluiten. Es conquereixen.

En aquests temps de crisis-estafa, de capitalisme i patriarcat, de
pèrdua generalitzada de drets i llibertats, les treballadores i
precàries ens organitzem i denunciem des de CGT:

Les mentides del Govern, de la resta de partits polítics i dels poders
econòmics sobre la falsa sortida de la crisi i les millores en les
taxes d’atur, que ens mantenen adormides, esperant una millora que no
arribarà.

Quan la realitat segueix sent:

El descens de la taxa d’activitat de les dones en el mercat laboral .

L’augment de l’atur femení.

L’augment de la temporalitat en el treball de les dones.

La precarització de les nostres condicions laborals, econòmiques i de
prestacions.

La sobrecàrrega de les cures.

La deterioració de la nostra salut.

La privació dels nostres drets sexuals i reproductius.

El pitjor accés i condicions en l’educació.

L’augment del pes que portem les dones en el sosteniment econòmic i
psicològic de la família.

L’increment de la violència que sofrim les dones, tant en les llars
com en els entorns laborals.

El manteniment dels rols sexistes en tots els àmbits de la vida.
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En aquest context social, les dones de CGT, organitzades i aliades en
la lluita amb les diferents plataformes, moviments socials, centres de
treball, espais culturals... hem aconseguit parar molts dels atacs
contra els nostres drets i llibertats. I seguim denunciant-los i
frenant-los, canviant la realitat i prenent el que és nostre,
conquistant els drets que ens mereixem.

PERQUÈ ELS NOSTRES DRETS NO ES DEMANEN. ES LLUITEN. ES CONQUEREIXEN.

Secretaria de la Dona del Comitè Confederal de la CGT

ACTES I CONVOCATÒRIES.

Al següent enllaç podeu consultar les convocatòries i actes de CGT
d'enguany.

http://www.cgtpv.org/8-marc-Actes-CGT-al-Pais-Valencia.html

Així mateix vos invitem el dilluns 9 març a les 12 h. hi haurà una
concentració davant del Rectorat de la Universitat de València

************
Secció Sindical CGT PV - Universitat València
Tf: (9639) 83041 e-mail: cgt@uv.es
"Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobilització es perd sempre"
ATENCIÓ: el masclisme mata
*************

SOGo https://sogo.uv.es/SOGo/so/rlozano/Mail//0/folderINBOX/92084/popu...

2 de 2 06/03/2015 10:05


