Veciñanza apoia e fai un chamamento a
participar na folga feminista do 8 de marzo
Veciñanza súmase ás organizacións que apoian esta folga e fai un chamamento a participar na
mesma nos catro espazos que sustentan a convocatoria: laboral, estudantil, de consumo e de
coidados.

Cuntis, 5 de  marzos de  20s18 . O

vinde irs 8 de  marzos csnme mórase  s Día da Mulle r Traballadsra e  para e ste 
ans hai csnvscada unha fslga inte rnacisnal fe minista e n de fe nsa da igualdade  re al e  para visibilizoar
ss nume rssss ámbitss de  discriminación da mulle r. Ve ciñanzoa súmase  ás srganizoacións que  apsian
e sta fslga e  fai un chamame nts a participar na me sma nss catrs e spazoss que  suste ntan a
csnvscatsria: labsral, e studantil, de  csnsums e  de  csidadss.
Ssn msitss ss indicadsre s dss que  psde riamss bstar man para ilustrar as discriminacións: taxas de 
e mpre gs e  scupacisn, fe nda salarial (as mulle re s e n Galicia csbran un 2020% me nss que  ss hsme s),
pe nsións (case  4ss e urss de  me dia me nss ns cass das mulle re s a re spe cts dss hsme s), e tc.
Psde ríanse  citar múltiple s fsrmas de  spre sión csntras as mulle re s nunha sscie dade  patriarcal, e  a
máis e xtre ma se ría a das visle ncias.
Esta fslga plantéxase  cs sbxe ctivs de  visibilizoar e  cue stisnar s pape l das mulle re s nss catrs e ixss
principais da vida cstiá na nssa sscie dade : ss ante risrme nte  citadss labsral, e studantil, de 
csnsums e  de  csidadss. O siste ma e csnómics cslapsaría se n s traballs cstiá de  coidados re alizoads
pslas mulle re s, invisibilizoads e  nsrmalizoads csms tare fa fe minina, se n pe ss nss indicadsre s
macrse csnómicss. Os gsbe rnss psde n re ducir ss inve stime ntss ne sta mate ria xa que  e ste  traballs
é re alizoads pslas mulle re s a msi baixs custs, pe rs cun alts custe  vital.
É unha fslga de  consumo para re ivindicar a csnstrución de  e strate xias de  csnsums alte rnativas
que  re spe cte n ss de re itss e  as vidas das mulle re s.
É unha fslga estudanti, psla e sixe ncia dunha e ducación pública libre  de  valsre s se xistas e 
he te rspatriarcais de nde  ss prime irss tre itss da me sma.
É, psr supssts, unha fslga iaborai. Ade mais dss indicadsre s xa citadss, nas e mpre sas as mulle re s
te ñe n máis difcil s acce ss a prsmscións inte rnas, igualdade  re al e n hsras re alizoadas, cate gsrías
prsfe sisnais, e tc.
Veciñanza fai un chamamento a partcipar e apoiar a foiga feminista, e demándaiie ao Conceiio
de Cunts que promova e faciiite a partcipación na mesma.Se paramos todas, paramos todo.
Durante a úitma semana, promoveu unha campaña en redes sociais que inciuíu a edición dun
vídeo con motvo da convocatoria.

