EN MAREA APOIA A FOLGA FEMINISTA DO 8 DE MARZO

As desigualdades que soportan as mulleres abranguen tódolos ámbitos das súas vidas. Fronte esta situación,
desde En Marea prantexámonos como prioridade traballar a prol de polítcas feministas para rachar
definitvamente con esas desigualdades.
En Galicia temos unha longa historia feminista, un extenso percorrido tomando as rúas, as prazas e as
palabras co propósito de subverter a orde do mundo e o discurso heteropatriarcal. Este 8 de marzo (Día
Internacional das Mulleres), desde En Marea apoiaremos a Folga Internacional Feminista , iniciatva
que xa comezou o ano pasado e se suma a un movemento global que terá lugar tamén noutros países como
Arxentna, México, Italia, etc. Apoiamos a Folga para paralo todo, para construílo de novo, para reclamar a
igualdade real de oportunidades e dereitos entre mulleres e homes.




¿Qué é a Folga Feminista?: Trátase dunha folga multdimensional: Folga de coidados. Folga de
consumo. Folga estudantl. Folga laboral.
¿Por qué unha Folga Feminista?: Porque estamos fartas de tódalas formas de opresión e violencias
machistas que viven as mulleres polo simple feito de selo.
¿Para qué unha Folga Feminista?: Para visibilizar e cuestonar o papel das mulleres nos catro eixos
centrais da organización social: o ámbito laboral, estudantl, consumo e traballo de coidados e
reprodutvo. A sociedade no seu conxunto debe entender que se as mulleres paran, para o mundo. Sen
mulleres, a sociedade non avanza.

FOLGA DE COIDADOS:
Con esta folga quérese facer patente que o sistema económico colapsaría sen o traballo cotá de coidados
realizado polas mulleres. Elas asumen unha dupla ou tripla xornada de traballo que non só consiste en
realizar os coidados senón que recae sobre elas toda a planificación e tarefas complementarias que eses
coidados precisan, que son moitas e case sempre invisibles e desvalorizadas. Estas tarefas de coidados
asumidas polas mulleres son tarefas que o goberno aforra: os gastos sociais (garderías, residencias para
persoas maiores, comedores, etc), se as mulleres non asumisen esas tarefas, serían enormes. Os gobernos
poden reducir o seu investmento nestes servizos porque as mulleres coidan a moi baixo custe económico,
pero cun gran custe vital.

¿Qué signifca a Folga de coidados?:
Visibilizar ante a sociedade todo o traballo de coidados que as mulleres realizan a diario:






Xestón da alimentación (previsión, compra, preparación...).
Coidados de saúde (prevención, acompañamento, xestón e coidados).
Coidado das crianzas (previsión, planificación, acompañamento...).
Coidados de limpeza ( previsión, compra, xestón, realización e educación do entorno).
Coidado dos/as maiores (previsión, atención, acompañamento, asesoramento...).
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Reivindicase que o traballo de coidados sexa recoñecido como un ben de primeira orde, esixindo a
redistribución deste tpo de tarefas.

FOLGA DE CONSUMO:
Nin sequera no ámbito do consumo as mulleres teñen igualdade cos homes. Os produtos claramente
orientados a que os consuman mulleres teñen un sobreprezo. O consumo ten asociado un modelo estétco
baseado no sufrimento e a mutlación do corpo feminino. Os corpos das mulleres non son mercadorías nin
obxectos. Abonda de empregar os corpos das mulleres como reclamos para o consumo.

¿Qué signifca a folga de consumo?:




Visibilizar ante a sociedade a necesidade de rachar coa lóxica de consumo capitalista que reforza o
sistema e polo tanto a posición de desigualdade das mulleres no mesmo.
Visibilizar que as mulleres ocupan un espazo importante no sector dos servizos e nos traballos máis
precarizados do mercado de consumo.
Non contribuír á explotación de ningunha persoa, nin no noso país nin en ningún outro, a través do
noso modelo de consumo.

Reivindícase a construción de estratexias de consumo alternatvas, que respecten os dereitos e as vidas das
mulleres.

FOLGA ESTUDANTIL:
O sistema educatvo en tódalas súas etapas é o principal espazo de socialización no que se reproduce o
actual sistema capitalista e patriarcal, estando moi lonxe de ser un espazo no que se medre en equidade e
igualdade social.
É preciso esixir unha educación pública, laica e feminista. Dende os primeiros treitos, o sistema educatvo
debe estar libre de valores heteropatriarcais. Cómpre reivindicar o dereito a unha educación afectvoosexual
que ensine na diversidade, sen medos, sen complexos, que non permita ningunha agresión machista ou de
calquera outro tpo nas aulas. A coeducación debe avanzar en tódolos niveis e espazos de formación. Non se
pode permitr que se relegue a historia das mulleres ás marxes dos libros de texto. A perspectva de xénero
debe ser transversal en tódalas disciplinas.

FOLGA LABORAL:
As mulleres acceden de xeito desigual ao mercado de traballo: os salarios, as xornadas que realizan, as
categorías, e mesmo as posibilidades de promoción son diferentes en función do xénero. Nos sectores nos
que as mulleres predominan os salarios son máis baixos que naqueles nos que teñen unha presenza
maioritaria os homes. A reforma laboral precarizou inda máis as condicións de traballo. A reforma das
pensións afecta especialmente ás mulleres, tanto pola súa concentración na economía informal como polas
interrupcións da vida laboral para o coidado das crianzas e familiares dependentes, topándose con maiores
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atrancos á hora de acadar a cotzación esixida. No caso das mulleres inmigrantes, as situacións de
precariedade e explotación multplícanse.
A fenda salarial en Galicia é do 23%. As mulleres teñen de media uns ingresos equivalentes ao 77,7% dos
ingresos dun home. As xornadas a tempo parcial son ocupadas nun 90% por mulleres. A pobreza ten nome
de muller con crianzas a cargo. As pensións percibidas polas mulleres son moi inferiores ás dos homes. Por
estes e moitos máis motvos, sobran as razóns para que as mulleres secunden a folga.

PARTICIPACIÓN QUE SE DEMANDA DOS HOMES NA FOLGA FEMINISTA:







Realizar as tarefas de coidados (crianzas, maiores, etc) durante todo o día, asumindo a sobrecarga e
dupla ou tripla xornada que habitualmente realizan as mulleres.
Difundir e apoiar as convocatorias da Folga.
NON facer folga nin paros.
Facilitar que as mulleres acudan á Folga.
Visibilizar a folga feminista nos postos de traballo.
Dar todo o protagonismo nos espazos públicos e privados ás mulleres acompañando á loita feminista
neste 8 de marzo.

Por todo isto, desde En Marea facemos nosas as xustas e urxentes reivindicacións do movemento feminista.
A transformación que precisamos comprende tódalas estruturas sociais, polítcas, culturais, económicas...
onde todas e todos debemos ter unha implicación importante a prol destas reivindicacións. Desde En Marea
animamos ás mulleres a secundar a folga do vindeiro 8 de marzo.

#QueremonosVivasELibres

3

