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DUBTES SOBRE LA VAGA GENERAL FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ
És una vaga legal?
SÍ. La CGT, IAC, CNT són convocants de la Vaga General el dia 8 de març de
2018 i n’hi ha d’altres que hi donen suport (la COS, COBAS...)
-La Vaga General de 24 hores pel 8 de Març és legal i està comunicada a
l'Autoritat Laboral. La Vaga és un Dret Fonamental que està reconegut en l'art.
28 de la Constitució Espanyola.
-Si t’intenten confondre animant-te a fer aturades parcials i no vaga total posa’t
en contacte amb el teu sindicat.

Qui pot fer vaga?
Tots els treballadors i treballadores, de tots els àmbits sectorials, públics i
privats, funcionaris i funcionàries, igual que a empreses i organismes
encarregats de serveis públics, sense distinció de situació laboral, sexe, edat o
condició social.

He d'avisar prèviament que faré vaga?
NO. No tens l'obligació d'informar que faràs vaga, ni l'empresa té dret a
demanar-t'ho.

Què passa si em trobo o participo en un piquet?
Els piquets són treballadors i treballadores com nosaltres i que van a
informar-nos i persuadir-nos per secundar la Vaga. Heu de recordar que els
piquets defensen el dret de totes les persones que anem a secundar la Vaga, per
tant, si no hi participes, respecta’l.

Què són els serveis mínims? Qui els ha de fer?
Els serveis mínims es dicten per aquelles activitats que la seva interrupció
podria posar en perill la vida, la seguretat personal o la salut de la totalitat o part
de la població. Es publiquen en el Decret de vaga, i per tant les empreses no
se'ls poden inventar. Els serveis mínims cal complir-los. En la vaga feminista del
8M es recomana que s'acordi que els realitzin homes.

Si es vulnera el meu dret a vaga què puc fer?
Pots posar-te en contacte amb el teu sindicat, denunciar el cas a Inspecció de
treball o als jutjats o contactar amb laboral@vagafeminista.cat

Des de la Plataforma 8M del Camp us animem a participar a la
VAGA GENERAL FEMINISTA
convocada per aquest 8 de març perquè aquest 2018 volem mostrar que sense
el nostre treball productiu i reproductiu el sistema deixaria de funcionar i volem
donar visibilitat a les nostres propostes.

D’on ve i cap a on va?
La Vaga General Feminista del 8 de març, té un abast internacional, va començar
a gestar-se a partir del 2016, quan col·lectius feministes de l’Argentina van
proposar aquesta iniciativa per visibilitzar les diferències per qüestió de gènere i
sobretot fer evident que sense les dones, el món no funciona. Al 2017, s’hi van
sumar una cinquantena de països i enguany se n’hi estan afegint molts més. Dins
de l’àmbit de l’estat ja fa un any que s’hi treballa des de tota la xarxa feminista en
coordinació amb els sindicats i la vaga ja està convocada oficialment.

El #8M #EnsAturem. Però què aturem?
La vaga del #8M és una vaga laboral, per tant la convocatòria té la finalitat de
buidar els llocs de treball perquè el carrer sigui l’espai per denunciar les creixents
desigualtats i la bretxa salarial i alhora esdevingui l’altaveu dels reclams per
aconseguir una societat més justa.
La iniciativa però, va més enllà d’aturar l’àmbit de treball remunerat, es tracta de
fer visible socialment que les dones cobrim la major part de les tasques de
serveis i cures. Per això, aquest 8 de març és una vaga de cures (entorn
domèstic, criança...), una vaga de consum, i també una vaga estudiantil perquè
es buidin els centres escolars i es fomenti el debat per acabar amb el model
patriarcal des de les aules.

Si el #8M ens aturem. Qui farà la feina?
Malgrat la Vaga General Feminista està convocada per al conjunt de la població,
la proposta és que aquest dia siguin els homes els que s’impliquin al 100% en la
cura de les persones dependents, acompanyaments i la criança de la família i
grup d’amistats.
Seguint aquesta lògica, es recomana que la cobertura de serveis mínims a les
empreses l’assumeixin els homes.

