El 8 de març fem vaga feminista!
COMUNICAT RESPECTE AL 8 DE MARÇ 2019
05.03.2019

Des de Podem Barcelona donem plenament suport a les reivindicacions
dels moviments feministes en el marc de la jornada de lluita en el Dia
Internacional de les dones i manifestem la nostra adhesió a la crida
global cap a la vaga Feminista del proper 8 de març.
Les mobilitzacions feministes de l'any passat van significar una fita en
ocupar places i carrers de tot el món per manifestar-nos per uns drets
humans que encara no són realitat en la vida de moltes dones. També
van donar visibilitat i força renovada a la lluita per la justícia de gènere,
pel dret a treballar en igualtat de condicions i oportunitats, pel dret a
decidir sobre els propis cossos, i per la llibertat de viure sense violència
a les cases, als carrers i a les institucions. És per això que aquest 8 de
març no donarem ni un pas enrere i continuarem amb aquest crit
global, tot multiplicant-lo per obrir-nos camí cap a vides plenes en un
món patriarcal que cegament les continua negant.
Per tot això us fem una crida a participar tant a la vaga de consum,
laboral, d’educació i de cures, com a la manifestació convocada a
Barcelona a les 18.30 des de Plaça Espanya fins a l’acte final a Plaça
Catalunya (20.00).
Totes #CapalaVagaFeminista. #PodemCapAlaVagaFeminista.
Ens aturem per canviar-ho tot, ni un pas enrere!
Punt de trobada de Podem Barcelona:
18.00 Plaça Espanya, 1 (cantonada Gran Via, comissaria Mossos)
Consell Ciutadà Municipal
Podem Barcelona.
- Sí a la igualtat salarial i d'oportunitats al món laboral i
professional.
- Sí a poder gaudir dels nostres cossos i vides plenes sense
violències o pors de ser atacades: zero agredides.
- Sí a que homes i dones ens fem corresponsables de les cures de
les persones i de la llar.

