
 

 

 

13/02/2018 
Web cgt-informa 

CGT CONVOCA VAGA GENERAL FEMINISTA  8 de març 

“SENSE NOSALTRES NI ES PRODUEIX NI ES REPRODUEIX”  

Fem una crida a tota la comunitat universitària perquè secunde la vaga el 8 de març. 

El conjunt del Moviment Feminista ha fet pública la convocatòria oficial de VAGA GENERAL 
FEMINISTA per al proper 8 de març. Aquesta iniciativa es suma a la campanya de la Vaga 
Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món.  

La CGT ens posicionem al costat de les dones. Us convoquem per paralitzar tota la societat des 
de quatre àmbits: llars, consum, estudis i treballs de tot tipus.  

 Perquè el salari mitjà anual de les dones és un 23% menor que el dels homes i solament 
ocupen el 20% de llocs de responsabilitat. Més d'un milió de dones han patit 
assetjament laboral. El 97% dels contractes a temps parcial per cura de filles i fills són 
de dones. 

 Perquè se'ns atribueix el rol de les cures pel fet de ser dones, se'ns relega a un espai 
privat, de llar, maternal. Si tens úter has de parir. Se'ns imposa viure per i per a la resta 
de la família, oblidant-nos fins i tot de nosaltres mateixes. 

 Perquè el capitalisme ens ven productes de primera necessitat com compreses  i 
tampons a preu de luxe, alhora que ens condueix a comprar productes que no 
necessitem “per a ser més belles”; perquè és la dona qui s'encarrega de proveir la casa, 
i qui racionalitza la despesa i consum dins de les llars. 

 Perquè l'educació és el pilar fonamental per a arribar a una igualtat real, i no obstant 
això segueixen perpetuant-se els rols masclistes, ocultant l'empremta que tantes dones 
han tingut al llarg de la història, i educant en la docilitat i submissió a les dones. 

 Perquè les dones de la Universitat no som alienes a totes aquestes causes ja que patim 
assetjament i violència sexual en aules i despatxos, seguim sent el 27% de catedràtiques, 
i el 41% de professorat titular, mentre que engrossim les files de professorat en precari. 

 Perquè malgrat representar el 65% de la plantilla de PAS, a mesura que es puja en 
l'escalafó es va incrementant el nombre d'homes i són majoria en els llocs de lliure 
designació. 

 Perquè patim totes les conseqüències de les dobles jornades, i ens obliguen a fer recaure 
sobre altres dones, bé familiars o bé contractades, el pes de les cures a les quals no 
podem arribar. 

Per totes aquestes raons volem parar per a què es pare el món, i al costat del moviment 
feminista valencià fem una crida a tota la comunitat universitària perquè secunde la vaga el 8 
de març. 
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