MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2015, UGT- PV
JO DONA, JO SINDICALISTA, ARA MÉS QUE MAI
Des de la UGT-PV i amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les
Dones Treballadores seguim reivindicant que cal aplicar les polítiques d'igualtat
cada dia. La democràcia només pot avançar si la igualtat forma part de la nostra
vida quotidiana.
També seguim dient NO a la reforma laboral, una reforma que està vulnerant
especialment els drets de les dones treballadores. A més a més exigim restablir
la negociació col·lectiva i els plans d'igualtat com a instruments claus que permeten introduir la igualtat de gènere a l'àmbit laboral.
Després de tants anys d’austericidi per part del Govern del PP, en l'actualitat ens
trobem un panorama desolador que afecta tota la societat; però sobretot a les
dones. Dones soles, dones majors, dones amb discapacitat, dones mares solteres, dones cap de família, entre unes altres.
Des de la UGT-PV, seguim manifestant el nostre rebuig al contracte a temps parcial que permet fer hores extraordinàries, a la distribució irregular del 10 per cent
de la jornada de treball anual per part de l'empresari, als límits imposats en
l'exercici de la reducció de jornada per guarda legal, a l'ampliació dels horaris als
empleats i empleades públics, a la liberalització dels horaris comercials, a la suspensió de l'ampliació a 4 setmanes del permís de paternitat, etc. Es tracta de
mesures que dificulta encara més la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i té efectes perversos en la protecció social de les dones (prestacions de desocupació, pensions de jubilació...), la qual cosa no solament suposa un enduriment en les condicions laborals i socials, sinó que també va a suposar una expulsió massiva de dones del mercat de treball, ja que suposa un colp fulminant a la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar per no poder compatibilitzar treball retribuït i atencions familiars.
Des de la UGT-PV considerem que aquest 8 de març, any d'eleccions, tenim més
raons que mai per a seguir demanant justícia social, igualtat, llibertat i el respecte en general de tots els drets fonamentals. I sobretot, inversió en polítiques d'ocupació, socials i d'igualtat. Som ciutadania de ple dret encara que sembla que
això
se
li
oblida
al
Govern
de
la
Generalitat
i
de
l’Estat.
És per això que demanen alt i clar, UN COMPROMÍS REAL I EFECTIU AMB TOTES
LES DONES I HOMES, AMB TOTES LES VALENCIANES I ELS VALENCIANS. JA N’HI
HA PROU DE RETALLADES, JA N'HI HA PROU D’AUSTERICIDI, JA N'HI HA
PROU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dimecres 4 març 2015
18h, Visionat del “Tren de la
Libertad”, organitza UJP UGT PV,
Saló d’Actes, Casa del Poble de
València

Diumenge 8 març 2015
11.30h, Manifestació València, des
de Plaça S agustin
12.00h, Desfile-Manifestació
Alacant, des de Plaça Luceros

Dijous 5 març 2015
10h, “Dones ugetistes davant
l’espill”, Casa del Poble d’Alacant,
PB, aula 2ª, organitza UC L’AlacantiLa Marina

Dimarts10 març 2015
11 h, Visionat de “Curtmetratges per la
Igualtat”, Casa del Poble Gandia, UC La
Ribera-La Sabor-...

Dijous 12 març 2015
19h, Jornada “La participació de les
dones. Politiques de Igualtat
Locals”, organitza UC H. Sud i
Interior, Castell d’Alaquàs

Dijous 12 març 2015
11h, “No Més Llàgrimes”
organitza SMC UGT PV, Sala de
premsa , Casa del Poble de
València

ACTES DEL 8 M
UGT PV

Divendres 6 març 2015
11.00H ,ACTE CENTRAL CASA DEL POBLE
DE VALÈNCIA, SALÓ D’ACTES.
ENTREGA DE MENCIONS D’HONOR

Dimecres, 11 març 2015
10.30h Taula-Debat “Propostes dels
partits politics per a les dones i
l’ocupació al PV”, Casa del Poble del
Port de Sagunt, UC H. Nord

Dimecres 18 març 2015
12h, Visionat de “Curtmetratges per
la Igualtat”, Casa del Poble de
Castelló, UC Poblats del Nord

Juny 2015
11h, “Premi Avançant en Igualtat”,
organitza FSP UGT PV, Saló d’Actes, Casa
del Poble de València

