LA UGT FA UNA CRIDA A LA VAGA DEL 8 DE MARÇ
PER LA IGUALTAT
Ja n’hii ha prou de bretxa laboral!
laboral
Ja n’hii ha prou de salaris indecents!
Ja n’hii ha prou de precarietat!
Ja n’hii ha prou d’assetjaments a la feina!

CONVOQUEM ATURADES DE 2 HORES EN ELS CENTRES DE TREBALL
ENS PLANTEM!!!!
I EXIGIM
Incrementar els salaris i en especial els
el més baixos, i l’SMI.
Eliminar la contractació precària
precà basada en la temporalitat i la parcialitat.
Plans d'igualtat com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i
per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals en TOTES LES EMPRESES.
Llei de transparència i igualtat salarial.
Garantir el poder adquisitiu real de les pensions i que es repari la bretxa de gènere
gè
que pateix el
sistema i que condemna, especialment les vídues, a pensions de misèria.
Ratificació per part del govern del
d conveni 189 de l’OIT
OIT que regula els drets i les condicions
condicio laborals
de les treballadores de la llar.
Adequació i ampliació dels drets laborals de les dones en situació de violència masclista per tal que
siguin efectius.
Actualització dels
els permisos de conciliació perquè
per
es fomenti la corresponsabilitat
responsabilitat i s’ajustin
s’aju
a la
realitat social i deixin de ser una eina de discriminació.
Pressupostos socials com la base del sistema de l’estat del benestar, augment de les partides
pressupostàries a la dependènci
ependència, la salut, l’educació i la infància.
Inversió i recursos necessaris i suficients per a la lluita contra les desigualtats,
desigualtat les discriminacions i
la lluita contra la violència masclista.

Vives i lliures
unimunim-nos per la igualtat
Fem una crida massiva a participa
articipar en les mobilitzacions,, concentracions, aturades...

I en les manifestacions de la tarda
Laa UGT convoca la vaga de 2 hores
La UGT dona suport a la VAGA del 8-M de consum, de cures i d’estudiants
d’e

