LA PRECARIETAT NO ÉS
CASUALITAT, ÉS EL
CAPITAL I EL PATRIARCAT
ENS SOBREN ELS MOTIUS PER FER

VAGA GENERAL FEMINISTA
No derogació de la reforma laboral ▶ No reforma res,

però aquest cop avalada per la patronal i pels partits
suposadament d’esquerres i els sindicats oﬁcialistes en l'enèsima
traïció a la classe treballadora. Perpetua la precarietat cap a les
dones i identitats dissidents, afectades majoritàriament per l’atur
i els acomiadaments galopants de la darrera crisi capitalista.
#DerogacióReformaLaboral

Llei d’estrangeria ▶ Institucionalitza el racisme, i genera una
doble opressió per a les dones migrants que voreja l’esclavisme.
#RegularitzacióJA

Gestió de la pandèmia ▶ Ha multiplicat la nostra presència

en una conciliació familiar embogidora, deteriorant els treballs
de cures, majoritàriament feminitzats. Ens ha llençat a la palestra
sense miraments ni protecció: netejadores, cuidadores,
companyes de sanitat i companyes d’educació hem estat al peu
del canó en unes condicions cada cop més precàries i sense cap
reconeixement.

Violència

institucional i judicial ▶ Empara la
LGTBI-fòbia, el racisme, el masclisme i l’assassinat de milers de
dones i identitats dissidents. No tenim dret real a l'habitatge,
especialment per les més precàries. #ProuDesnonaments
Repressió a les llibertats ▶ A la llibertat d’expressió,
immersió lingüística, etc.
#LlibertatExpressió #DerogacióLleiMordaça

Atac als serveis públics, on la majoria som dones:
▶ Llei de reducció de la temporalitat ("Icetazo") a
l’administració pública: pot suposar l’ERO encobert més gran de
la història a l’administració pública per a docents, serveis socials
i administratives. #FixesaJA
▶ Cicle de privatitzacions: pretén destruir els serveis públics,
transvasant els nostres impostos a macro empreses privades que
ens exploten, empobreixen i esborren la qualitat dels serveis a la
ciutadania imposant la sanitat, educació i serveis socials privats,
eixamplant l’escletxa social existent. #Serveis100%Públics

Divisió sexual del treball encara existent ▶ La majoria de

treballs de cures assalariats i no assalariats (sanitat, educació,
serveis socials, neteja, comunicadores, cures de persones
dependents a residències o a casa, etc.) continuen sent realitzats
majoritàriament per dones, especialment les migrades i/o
racialitzades. #Corresponsabilitat

Escletxa salarial i precarietat ▶ La discriminació per

qüestió de gènere durant els processos de selecció, o negació dels
canvis d'horari laboral per conciliar, tasques majoritàriament
sostingudes per dones, ens aboca a les reduccions de jornada i sou,
temporalitat o impossibilitat de desenvolupament professional.
#LaVidaAlCentre

I per molts més motius…

Encara penses que enguany no cal una
VAGA GENERAL FEMINISTA?
Perquè el PATRIARCAT és terreny abonat pel
CAPITALISME que ens mata i precaritza…

AQUEST 8 DE MARÇ OMPLIM ELS
CARRERS AMB LA VAGA FEMINISTA!
cgtcatalunya.cat
spccc@spcgtcatalunya.cat

@cgtcatalunya

