ADHESIÓ A LA VAGA DE 2HORES PER TORN
DEL 8 DE MARÇ DE 2019
Aquest 8 de Març ha de tornar a ser una fita de mobilització a les empreses i al conjunt de la societat
per dir PROU a les bretxes, a les violències masclistes i a les desigualtats que patim les dones. Ha de
ser un esclat multitudinari de denúncia, proposta, reivindicació i acció, tot recuperant i engrandint
les respostes continuades i quotidianes que hem tingut en els darrers mesos i l’experiència del 8 de
Març de l’any passat.
Donem suport a la vaga de cures, de consum i estudiantil que convoca el moviment feminista, i ens
hi impliquem. Així mateix, CCOO convoquem vaga de 2 hores per torn i aturades laborals.

La secció sindical de

Les propostes de CCOO


Treball estable i de qualitat. No a l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat
injustificada i les hores extres no pagades.



Increment de les polítiques actives d’ocupació, reversió de la reforma laboral i un pla
d’intervenció de la Inspecció de Treball.



Desenvolupament dels acords assolits en l’AIC (Acord Interprofessional de Catalunya).



Increments salarials en tots els convenis i l’eradicació de la bretxa salarial al llarg de tota la vida
laboral de les dones. Cap salari per sota dels 14.000 € a l’any. Llei d’igualtat salarial.



Impuls dels plans i les mesures d’igualtat a totes les empreses per eliminar totes les
discriminacions per raó de sexe i de gènere. Aquestes mesures d’igualtat han d’incloure accions
positives



La ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions
laborals de les treballadores de la llar.



Accions i polítiques per a l’eradicació de la violència masclista. Són necessaris protocols per a la
prevenció i l’atenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses així com
accions de prevenció i de suport a les dones que pateixen violència masclista.



L’eradicació de la cosificació, perquè les dones siguem tractades com a persones i no com a
objectes per a l’ús al servei dels homes i per a la incentivació del consum.



Polítiques actives per a la racionalització dels temps socials i laborals, i la coresponsabilitat dels
treballs de cura.



L’augment del poder adquisitiu de les pensions.



Volem posar les persones al centre de la vida i al centre de les polítiques. Per això, caldrà garantir
uns serveis públics de qualitat i universals, així com assegurar la participació d’homes i dones en
la cura i la sostenibilitat de la vida.

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES I DESIGUALTATS!!! #EnsPlantem #8MCadaDia.

ENS PLANTEM i ACORDEM DONAR SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL
DE 2 HORES PER TORN PER AL PROPER 8 DE MARÇ DE 2019, promoguda per la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

______________________ , a _____ de ________ de 2019

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES, DESIGUALTATS!
PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS
CONVOQUEM VAGA 8 DE MARÇ DE 2 HORES
RECOLZEM LA VAGA DE CONSUM, LA VAGA DE CURES I LA VAGA ESTUDIANTIL
CONCENTRACIONS AL MIGDIA DAVANT DELS AJUNTAMENTS
FEM UNA CRIDA A LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA A TOTS ELS TERRITORIS

