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Companys/ es, 

Us fem arribar aquest escrit en relació a la posició del nostre Sindicat respecte a la Vaga del 8M 2019. 

Es per totes sabut la situació de precarització laboral contra la que a diari hi lluitem, una situació comuna i encara més                      
greu i negativa quan parlem de dones treballadores: 

✓ Desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social de les dones respecte dels homes 

✓ Desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en un sistema capitalista i patriarcal 

✓ Polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació i desigual oportunitat en              
l’accés a l’ocupació i promoció professional de les dones 

✓ Bretxa salarial i la desigualtat en les pensions 

✓ Estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les organitzacions 

✓ Manca de control sobre les implantacions dels Plans d’Igualtat en les empreses 

✓ Assetjament sexual laboral 

✓ Manca de conciliació real de la vida familiar laboral i personal, manca de corresponsabilitat en les                
cures 

✓ Equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al règim general 

✓ Exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes 

✓ Igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades 

Davant aquesta situació constatada, entenem sobren les raons per recolzar una vaga el proper 8M. Fet que a més va                    
quedar reflectit a les Ponències aprovades durant el Congrés de Catalunya celebrat a Igualada el present mes d´Octubre. 

Durant el Congrés es van fer intervencions a taula per part de diferents Sindicats expressant la necessitat de suport de                    
CGT a la vaga 8M i es va acordar que les diferents Assemblees de Sindicats presentessin les seves posicions per arribar a                      
una convocatòria de vaga.  

Entenem que la opció de celebrar al Gener un Congrés Extraordinari per decidir aquesta convocatòria de vaga no és                   
necessària ni adient, ja que un Congrés només suposaria complicar i endarrerir innecessàriament una decisió que seria                 
molt justa en el temps per després poder preparar la vaga al mes de Març. Per aquest motiu, proposem que la                     
convocatòria de vaga es tracti en un Ple Extraordinari de CGT Catalunya i us demanem traslladeu aquesta posició als                   
vostres Sindicats i als vostres diferents àmbits d´acció dins del Sindicat.  

Formem part d´un Sindicat que es diu Feminista i on per tant no hi tenen lloc totes aquelles postures que no respectin                      
aquest principi. 

Salut i lluita, 

 

 

 
 

Dones Llibertàries i Dones de CGT Catalunya 
                                                                                           Barcelona, 29.10.18 

 


