
PROU BRETXES! PROU VIOLÈNCIES! PROU desigualtats!



ENS PLANTEM PER:

ELIMINAR TOT TIPUS DE BRETXA:
 Cap salari per sota dels 14.000 euros.
 No usar fraudulentament la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades, 
que, principalment, tenen nom de dona.

 Valoració justa dels llocs de treball: les dones estan sobrerepresentades en feines menys valorades i, a més, tenen 
més dificultats per accedir a llocs de responsabilitat.

 Les dones anualment cobren de mitjana un 23,2 % menys que els homes i tenen unes pensions un 38,8 % més 
baixes. Exigim una llei d’igualtat salarial.

 Ratificació del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.

POSAR FI A TOT TIPUS DE VIOLÈNCIA:
 L’any passat, a Catalunya, 7 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella. 
 La violència es produeix també a la feina: 1 de cada 10 dones perd la feina a causa de l’assetjament sexual o per raó 
de sexe. Exigim l’elaboració de protocols i el seu compliment obligatori a totes les empreses.

 Davant les violacions individuals o en grup, la justícia s’aplica amb poca o cap perspectiva de gènere, cosa que 
revictimitza i culpa la dona.

 Cal una educació sexual integral.
 Cal erradicar la cosificació, també en la feina, perquè les dones siguin tractades com a persones i no com a objec-
tes per a l’ús dels homes i al servei dels homes.

ELIMINAR TOT TIPUS DE DESIGUALTAT:
 El treball de cura a les persones, el fan principalment les dones, cosa que provoca que perduri amb força la divisió 
sexual del treball.

• Exigim polítiques actives per racionalitzar el temps social i laboral.
• Exigim uns serveis públics de qualitat que posin al centre la cura i la sostenibilitat de la vida.
• Exigim mesures efectives de corresponsabilitat amb la finalitat de compartir el treball de cura.

TREBALLADORA, TREBALLADOR, UNIM-NOS PER LA IGUALTAT!
•El 8 de Març segueix la vaga laboral de 2 hores per torn!
•Cada dia, denuncia la discriminació que es produeixi a la teva empresa! 

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES, desigualtats!


