VAGUES

VAGA DE CONSUM

VAGA DE CURES

Volem parar de consumir, aturar els mercats
dels nostres barris i pobles.

Volem parar de cuidar, però, per altra banda,
també volem reivindicar les cures en si mateixa. Volem parar per que les cures no recaiguen només en nosaltres.

També volem construir estratègies de consum
alternatiu, que respecten els nostres
drets i les nostres vides.

Algunes coses que podem fer:
• Parlar amb les persones del teu entorn, amics, família, sobre com distribuir el treball de cures i domèstiques
de manera equitativa, a partir de la
setmana del 8.
• Organitzar la cura col·lectiva de les i
els petits per al dia 8.
• No encarregar-te el dia 8 de les tasques domèstiques: cuinar, netejar,
rentar, tendir, planxar, etc.

VAGA LABORAL
Una vaga laboral significa no fer el treball
assalariat en empreses, comerços,
fàbriques, Serveis Públics de salut, educació,
cures, educació. Com si durant aquesta jornada desapareguerem físicament de tots aquests
espais que ocupem.
Podem fer:
• Campanyes en els centres de treball,
explicant les raons de la vaga, debatent sobre la situació laboral de les
dones al teu sector, fent assemblees
i reunions informatives sobre la vaga
per part del portal dels comitès d’empresa i les seccions sindicals.
• Informa’t de les qüestions legals.
• Si ets treballadora de la llar, migrant
sense papers, empleada d’un petit
comerç i no POTS parar aquest dia
també POTS organitzar activitats per
donar a conèixer la vaga.

Aquestes són algunes idees que podem seguir:
• Proposem no comprar ni consumir
cap producte o servei, més enllà dels
imprescindibles per a la supervivència
d’aquest dia (electricitat, transport,
aigua, etc.)
• Evitar el consum en comerços on les
dones es troben en unes males condicions laborals i vitals.
Volem que es respecten els drets de les treballadores. Sabem que amb deixar de consumir
un dia no realitzem un gran canvi, per això
durant tot el mes de març convidem a realitzar
un consum conscient i sostenible.

VAGA ESTUDIANTIL
Volem parar a les escoles, instituts i universitats; perquè l’ensenyament en totes les etapes
és el principal espai de socialització en el qual
es reprodueix l’actual sistema capitalista i patriarcal i està molt lluny de ser un espai en el
qual es creix en equitat i igualtat social.
Com proposem fer-ho?
• No assistir a classe el dia 8 de març.
Tens un examen o una classe a la que
controlen assistència? Recorda que tens
dret a la vaga: parla amb l’equip directiu del teu institut i amb l’equip rectoral
de la teua universitat per solucionar-ho.
• Organitza accions i passacampus per
el dia de vaga. Informa i debat sobre
la situació de les dones estudiants:
qüestionament, humiliació, invisibil·lització, assetjament a les aules, etc.

CONTACTE:
Correu electrònic: comunicacio.vagafeministapv@gmail.com
Twitter: @vagafeministapv
Facebook: https://www.facebook.com/vagafeministapv/

CAP A LA VAGA FEMINISTA
Al crit de “ni una menys, vives ens volem” vam aturar, l’any passat, milions de
dones de tot el món.
Aquest any volem arribar més lluny i fer una vaga més àmplia, una vaga que va
més enllà del que s’identifica com vaga laboral. Perquè les dones participem en
tots els espais de la vida, i la vaga ha d’assolir no només el treball assalariat,
també pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, i els nostres estudis, per demostrar que si nosaltres parem es per a tot, ni es produeix ni es reprodueix. A això cridem vaga feminista.
Formem part de les lluites contra les violències masclistes, pel dret a decidir sobre
el nostre cos i la nostra vida, perquè es reconega el valor, la dignitat i els drets
del treball domèstic i de cures, per la justícia social, l’habitatge, la salut, l’educació i un planeta sostenible. Perquè som pacifistes i estem contra les guerres i les
fronteres que menyspreen la vida de milers de dones, nenes i nens i homes i volem unir-nos per organitzar la vida, l’economia i les relacions d’una altra forma.
I volem que servisca també perquè puguem reflexionar entre totes i tots què podem fer per canviar aquesta situació tan injusta.

Que els nostres drets sexuals i drets reproductius estiguen reconeguts i siguen
efectius per a TOTES les dones, independentment de l’edat, la condició de migrants, la nostra identitat sexual i de gènere.
Volem que les lesbianes, bisexuals i dones trans deixem de viure una situació de
invisibil·lització i de discriminació. Que es reconega que no hi ha un model únic
de família.
FRONTERES
Ens reconeixem diverses, ens unim en la lluita comuna contra la violència racista
que està present als carrers, als centres de treball, en Els nostres barris i en Les
nostres actitud. Contra les lleis d’estrangeria i els CIE que criminalitzen i neguen
Drets a dones migrants deixant-les en situació de major vulnerabilitat.
No volem fronteres que deixen a les dones, nenes i nens que es desplacen per
guerres, motius econòmics, socials, mediambientals, sotmeses a explotacions,
violència sexual, tracta i abusos de tota mena. I volem que la Mediterrània deixe
de ser una fosa.
ECONOMIA

VIOLÈNCIES
Perquè ens falten totes les dones que han estat assassinades pel fet de ser-ho, víctimes de feminicidi. Perquè milers de dones patim maltractaments per part de les
nostres parelles o exparelles que segueixen creient-se amos dels nostres cossos.
Perquè ens violen els homes que es creuen amos dels nostres cossos i ens anul·len
com persones a l’empar d’un Estat que ho tolera i no ens protegeix i d’una societat que no els responsabilitza.
Les violències masclistes són una forma de dominació, que no ens permet ser
autònomes, propietàries de les nostres vides i els nostres cossos, ens impedeix el
simple fet de caminar pels carrers sense por. Per això cridem PROU a totes les
violències que patim en tots els àmbits i espais de les nostres vides: a la llar, la
feina, els espais públics: transport, carrers, places; amb la parella, la família, l’entorn laboral, la societat i les institucions de l’Estat.
COSSOS
Per a nosaltres és fonamental aconseguir ser ames dels nostres cossos, els nostres
desitjos, les nostres decisions i per això necessitem un Estat que garantisca les
nostres llibertats i drets, una societat que respecte i una església que no s’immiscuisca.

Volem un model econòmic nou, social i ambientalment sostenible, que defense les
persones enfront del patriarcat i el capitalisme que imposen una lògica del benefici i acumulació, generant desigualtat, relacions de poder i destrucció de recursos.
Som les dones les que realitzem els treballs domèstics i de cures, imprescindibles
per a la reproducció social de la vida, en condicions de precarietat creixent, assumint retallades en salut, serveis socials, educació i dependència. Som nosaltres les
que posem la vida al centre, defensem vides dignes amb accés a tots els recursos
en condicions d’igualtat i sostenibilitat ambiental, condicions laborals justes sense
bretxa salarial de gènere, som les que busquem facilitar allò comunitari: les relacions veïnals i la gestió i l’ús compartit dels béns que generen entorns on sigui
fàcil construir el Suport mutu.

