8 març 2018
MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS,
RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I POPULARS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

La realitat...
25.727€

La nostra reflexió...
El 8 de març és un símbol per a les dones de tot el món. Tot i haver acomplert,
fa deu anys, el primer centenari dels tràgics fets que recorden aquest dia,
encara existeixen moltes discriminacions per esborrar definitivament, per
caminar cap a una societat amb igualtat d'oportunitats.
La situació de la dona treballadora encara és molt lluny de la igualtat
d'oportunitats respecte als homes. Hi ha moltes precarietats que es
fonamenten en un model de societat molt ben après i interioritzat, on els homes
i les dones tenen uns rols definits, que costen de canviar. La situació s'agreuja
si som dones i som joves, i també si, a més, som immigrants.

19.745€

Bretxa salarial

74%

Volem posar de manifest el valor de tota persona, especialment de la dona per
totes aquestes situacions que encara vivim. Cap de nosaltres no pot ser
menyspreada, ni pot ser tractada socialment com a un objecte de consum o
mà d'obra barata.
Des de la nostra condició de treballadores i treballadors cristians i cristianes,
seguidors del Crist, ens comprometem a treballar en aquesta línia per la
justícia i l’amor entre els éssers humans ja que Déu va crear l’home i la dona
a la seva imatge i semblança i, per tant, en la igualtat.

26%

Sostre de vidre (dones directives)

2h 10’

4h 4’

Temps dedicació tasques de la llar

1.197€

743€
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En, i des dels nostres moviments continuem treballant, transmetent, lluitant i
comprometent-nos a unir els nostres esforços, junt amb tantíssimes persones
que defensen la igualtat entre els éssers humans i la prioritat de la persona per
sobre del capital i del patriarcat.

L’acció... Aquest 8 de març sumem-nos a la Vaga
Feminista!
Des de la Pastoral Obrera us convidem a que, en la mida del possible,
intentem que aquest 8 de març es visibilitzi aquesta feina que diàriament
realitzem les dones però que lamentablement no és valorada:
- A nivell laboral hi ha convocada una aturada de dues hores,
equivalent a les hores de més que treballem les dones. Animeuvos a fer-ho amb altres companyes i companys.
- I per la vaga de cures, consum i activitat estudiantil organitzem-nos
per a que aquell dia sigui una veritable vaga de dones. És evident
que hi ha situacions que no permeten fer-ho, si és així, us animem a
que aquell dia pengeu un davantal a un lloc ben visible (la finestra, el
balcó...).

Sumar-nos a la vaga és també manifestar la nostra solidaritat amb les dones
que pateixen injustícia i proclamem el nostre compromís en la transformació
del món, per fer real el Regne de Déu; una societat lliure, justa i pacífica a
l’estil de Jesús de Natzaret.

