
Informació vaga feminista en lectura fàcil

VAGUES
Les vagues són una forma de protesta.
Les vagues tenen com a fi millorar la situació de les persones.

Vagues de Cures
Les vagues de cures són aturades en les cures.
Les cures no poden recaure només en les dones
Durant la vaga, pararem de cuidar.
Algunes coses que podem fer:

• A partir de la setmana del 8 de març:
• Reparteix les cures de forma justa al teu entorn.
• Organitzar la cura de les nenes i nens.
• El dia 8 les dones no faran les tasques domèstiques.

Vaga laboral
En una vaga laboral no assisteixes a la feina.
L'objectiu d'una vaga laboral és protestar.
L'objectiu de la protesta és millorar les coses.
Durant la vaga laboral desapareixerem físicament, no estarem en el nostre lloc de 
treball.
Podem fer:

• Explicar les raons de la vaga on treballem
• Parlar de la situació de les dones en el treball
• Organitzar assemblees.

Les assemblees són reunions de persones.
En les assemblees informem sobre la vaga.
Informar-nos sobre les qüestions legals
Si treballes, informa de la vaga.

Vaga de consum
La vaga de consum són aturades de compres.
La vaga de consum busca formes diferents de consumir.
Algunes idees a seguir:

• Comprar només el necessari.
• Comprar on tractin bé a les dones.

L'objectiu de la vaga de consum:
Que es respectin els drets de les treballadores.
Durant el mes de març, fes un consum responsable.

Vaga estudiantil
A la vaga estudiantil les estudiants ens aturem.
L'ensenyament és el principal espai de socialització.



La socialització és un procés d'aprenentatge.
La socialització reprodueix les desigualtats del sistema.
Propostes per a la vaga estudiantil:

• No assistir a classe el dia 8 de març.
• Si tens examen parla amb la direcció del teu centre.
• Si controlen l'assistència parla amb la direcció del teu centre.
• El dia de la vaga organitza accions.
• Informa sobre la situació de les estudiants.

CAP A LA VAGA FEMINISTA
L'any passat, milions de dones vam parar.
Les dones cridem: "Ni una menys, vives ens volem".
Aquest any, les dones arribarem més lluny.
Les dones farem una vaga més gran.
La nostra vaga anirà més enllà d’allò laboral.
Les dones participem en molts espais.
Durant la vaga, aturarem el consum, pararem el treball a la llar, les cures i els estudis.
Les dones aturarem tot.
La vaga feminista és una aturada en l'activitat de les dones.
Les dones lluitem contra les violències masclistes.
Les violències masclistes són violència contra la dona.
Les violències masclistes les exerceix l'home.
Les dones volem decidir sobre el nostre cos i vida.
Les dones farem que es valori el treball domèstic.
Les dones lluitem per justícia social.
Les dones lluitem per millorar el planeta.
Les dones som pacifistes.
Les pacifistes estan en contra de les guerres.
Les dones ens organitzem per millorar la nostra vida.
Juntes pensarem com acabar amb les injustícies.

VIOLÈNCIES
Falten les dones assassinades per homes.
Milers de dones pateixen maltractaments.
Les parelles o exparelles es creuen amos dels nostres cossos.
Aquests homes ens anul·len com a persones.
L'Estat tolera aquesta situació.
L'Estat és una organització de govern que hauria de tenir cura de les persones.
Les violències masclistes són una forma de dominació.
La dona dominada no és lliure.
Les dones cridem: PROU.
Les dones volem la fi de les violències en tots els àmbits.

COSSOS



Les dones volem ser ames dels nostres cossos.
Les dones volem ser ames dels nostres desitjos.
Necessitem un Estat que garanteixi els nostres drets.
Necessitem una societat respectuosa.
Els drets sexuals i reproductius han de reconèixer-se a totes les dones.
Volem que es vegi a les dones lesbianes, bisexuals i trans.
A les dones lesbianes els agraden les dones.
A les dones bisexuals els agraden les dones i els homes.
Les dones trans són dones que van néixer homes.
Hi ha diversos tipus de família.

FRONTERES 
Les dones som diverses.
Les dones lluitem contra el racisme. 
Racisme és la discriminació cap a races diferents. 
Lluitem contra els que neguen drets a les dones migrants. 
Migrant és la persona que abandona el seu lloc d'origen.
Volem acabar amb les fronteres. 
Volem acabar amb els abusos comesos contra la dona, nens i nenes. 
Volem que la Mediterrània no sigui una fossa. 
Fossa és un lloc per enterrar morts. 

ECONOMIA
Volem una societat nova. 
Volem acabar amb la desigualtat.
Les dones realitzem els treballs domèstics i de cures. 
Els treballs domèstics i de cures són imprescindibles. 
Les dones defensem una vida digna. 
Defensem la igualtat. 
Volem condicions de treball iguals que els homes. 
Crearem entorns que facilitin el suport mutu.

8 Març
VAGA FEMINISTA

Ens aturem


