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DONA,
AMB TU, I TOTES JUNTES, PER UN LLOC DE TREBALL,
UNA EMPRESA I UNA SOCIETAT SENSE DISCRIMINACIÓ!

Presenta’t
a les eleccions sindicals

amb CCOO
Jo m’hi he presentat!

Presenta’t a les eleccions sindicals amb CCOO
Les eleccions sindicals són l’oportunitat que tenim les dones
de poder participar en la negociació de les nostres condicions
de treball i avançar i millorar en matèria d’igualtat entre dones
i homes a la feina i a tot arreu.
CCOO es defineix com un sindicat d’homes i dones que es compromet a
defensar la igualtat d’oportunitats, a treballar per eliminar qualsevol tipus
de discriminació directa o indirecta per raó de gènere, a lluitar contra la
violència masclista, com l’assetjament sexual i per raó de sexe, o la violència
exercida en l’àmbit de la parella, i a treballar per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones a la feina i a tot arreu.
La presència de dones en tots els àmbits de representació és fonamental
per poder garantir la igualtat d’oportunitats. Les eleccions sindicals són
la nostra oportunitat per poder participar en la negociació de les nostres condicions de treball, i així avançar i millorar en matèria d’igualtat
d’oportunitats.

Amb tu, i totes juntes, treballarem per eradicar:
• Les discriminacions per raó de sexe o de gènere.
– Salaris
– Promocions
– Accés a l’ocupació
– Acomiadament
– Embaràs, lactància i maternitat
– Accés a la formació
• L’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.
Amb tu, i totes juntes, avançarem per aconseguir:
• Condicions de treball justes i no discriminatòries.
• Jornades compatibles amb la vida i els treballs de cura d’homes
i dones.
• Drets que permetin conciliar la vida personal, la feina remunerada
i el treball de cura.
• Per un treball del mateix valor volem el mateix salari, i així reduir
la bretxa salarial.
• La negociació i l’aplicació de mesures i plans d’igualtat a les
empreses.

