6ª Conferência sobre Igualdade entre Mulheres e Homens
Lisboa, 4 de Junho de 2013

“EM LUTA PELA MUDANÇA – IGUALDADE! CONFIANÇA!

Emprego – Salários – Direitos”

MOÇÃO
VIVA A GREVE GERAL DE 27 DE JUNHO DE 2013 !
A 6ª Conferência sobre Igualdade entre Mulheres e Homens, congratula-se e saúda a decisão do Conselho
Nacional da CGTP-IN no passado dia 31 de Maio, de convocar uma GREVE GERAL para o dia 27 de Junho de
2013, sob o lema “Basta de Exploração e empobrecimento – Governo Rua - Mudar de política – Portugal
tem futuro”.
Pelo emprego com direitos e sem precariedade, pelo salário igual para trabalho igual ou de valor igual, pelos
direitos de igualdade de tratamento e de oportunidades, pela contratação colectiva, pela Segurança Social e
pelos Serviços Públicos, as mulheres trabalhadoras têm razões acrescidas para participarem massivamente
nesta importante e oportuna jornada de luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras que reclamam uma vida
melhor.
A Greve Geral é a resposta necessária à grave situação em que o país está mergulhado.
Dois anos depois da assinatura do memorando que agride e humilha o povo e o país, Portugal está devastado
económica e socialmente.
Este Governo não tem soluções para o país.
A ofensiva é contra todos e contra todas.
É preciso dizer BASTA!
É urgente pôr o Governo na rua e reclamar eleições antecipadas.
Há soluções para o país: renegociar a dívida pública, nos seus juros, prazos e montantes; libertar Portugal da
ingerência estrangeira que condena o povo ao atraso e à miséria; aumentar os salários, incluindo a actualização
do Salário Mínimo Nacional, bem como as reformas, para dinamizar o consumo e fazer crescer o mercado
interno; aumentar a produção nacional para criar emprego e diminuir as importações; investir na industrialização
para criar riqueza; pôr fim às privatizações de empresas e sectores estratégicos, taxar os lucros dos accionistas,
dos grandes grupos económicos e da banca, acabar com os benefícios fiscais e os offshore.

Neste quadro, a 6ª Conferência sobre Igualdade entre Mulheres e Homens, da CGTP-IN:
 Assume o compromisso colectivo de intensificar o esclarecimento e a mobilização nos
locais de trabalho, desde já e em particular junto das mulheres trabalhadoras, para
participarem activamente na Greve Geral de 27 de Junho, porque há 10 milhões de razões
para a apoiar e realizar com êxito, no sector privado, no sector público e no sector
empresarial do Estado.
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