Declaració del Comitè de Dones de CCOO de Catalunya (19-2-2018)
Vaga 8 de març de 2018
El Comitè de Dones de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es
compromet amb la vaga laboral de dues hores convocada per al 8 de març de
2018 i dona suport a la vaga feminista d’estudis, de cura i de consum que
impulsa el moviment feminista del qual formem part.
Encara no ha passat un any des de l’11è Congrés on vam declarar
solemnement dues grans línies de treball del sindicat: la lluita contra la
precarietat i a favor d’una vida plena i el compromís per la igualtat de gènere i
el dret a viure en plenitud, a més d’aprovar la Resolució que ens identifica com
a Sindicat Feminista. Avui tenim convocada una gran mobilització que respon
als objectius comuns de totes dues línies estratègiques, i ho fem en un escenari
de confluència amb altres organitzacions sindicals i feministes, amb la voluntat
que la suma organitzada de forces ens permeti assolir el màxim d’objectius. Per
això estem orgulloses del lideratge i la responsabilitat mostrada pel conjunt de
les CCOO en la convocatòria, la preparació i la promoció de la vaga del 8 de
Març.
- Reivindiquem que cap conveni de Catalunya accepti cap salari per sota dels
1.000 euros. Cal incrementar els salaris.
- Exigim una llei per eradicar la bretxa salarial de gènere.
- Cal eliminar la contractació precària basada en la temporalitat i la parcialitat.
- Són necessaris plans d’igualtat a totes les empreses.
- Cal augmentar les pensions, especialment les que condemnen les dones a
ingressos de misèria.
- El Govern ha de ratificar el Conveni 189 de l’OIT, que regula les condicions de
les treballadores de la llar.
- Cal adequar els drets laborals de les dones en situació de violència masclista i
obligar totes les empreses a l’adopció de protocols de prevenció i d’atenció a
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
- Volem permisos de conciliació corresponsables.
- Volem pressupostos socials, com a base de l’estat del benestar, que dediquin
la inversió suficient a la lluita contra les desigualtats, les discriminacions i les
violències masclistes.
La vaga d’aquest 8 de Març posa de manifest que el patriarcat i el capitalisme
són dues cares d’una ideologia egoista i maltractadora de les persones, de la
natura i de la cultura, que genera patiment, desigualtat i destrucció de la vida.
La vaga d’aquest 8 de Març és una fita històrica, on posem de manifest que la
lluita de la classe treballadora per la seva emancipació no pot fer-se sense la
lluita per l’equitat de gènere.
La vaga d’aquest 8 de Març vol llibertat, igualtat, sororitat i fraternitat.
La vaga d’aquest 8 de Març reivindica el valor de tots els treballs en dignitat i
en drets.
Pel dret a viure en plenitud! Visca la VAGA del 8 de MARÇ!

