
Ajudes Familiars a la UE
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Font: Eurostat, publicat a Expansión, 27 abril 2002

VAGA MUNDIAL DE DONES 2004

� �

Treu l'escombra al balcò, que es vegi que estem en vaga!
Uneix-te a dones en vaga a més de 70 països

� �

�

�

Encara que no puguis fer vaga tot el dia, agafa’t un temps
lliure i vine a la Plaça St. Jaume a reivindicar i passar-ho bé

18 - 24h DISSABTE 6 DE MARÇ
Plaça Sant Jaume, Barcelona

Que s'Inverteixi en Cuidar, No en Matar!
Despesa Militar

De l'Estat Espanyol 2003

Font: Informe del Colectivo Tritón elaborat a partir dels
Pressupostos generals de l'Estat de 2003 i de la revista
Española de Defensa de Novembre 2002

Demandes de
les Dones contra

La Guerra:
mares, vidues, mestresses de casa,

treballadores de la llar, dones
immigrades, dones amb discapacitats,

okupas, mestres, lesbianes,
treballadores sexuals, dones

argentines, dones veneçolanes, dones
que defensen el dret a manifestar-se

En què gastaríem els
pressupostos militars?
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Amanda Wright Trio

Menjar: africà, català, filipí,
vegetariá

Vídeos de
dones en vaga

en països del sud i del nord
ÍNDIA, Chhatisgarh 4.000 dones Intocables iTribals es reuneixen i caminen des de lluny permarxar cap a la capital de l'Estat

UGANDA - dones discutint les seves demandes a

Kaabong. En alguns països africans les dones van

exigir la propietat de la terra, el reconeixement de les

mares

Secció 2003
(milions d’0)

% PIB

Ministeri de Defensa 6.479,66 0,88%

Organismes Autònoms de Defensa 1.137,31 0,15%

Classes Passives (pensions) 2.617,28 0,35%

Ministeri Assumptes Exteriors 103,09

Minesteri Interior 3.801,33 0,52%

Organismes Autònoms del Minesteri Interior 23,54

Minesteri Ciència i Technologia (I+D+I) 1.109,90 0,15%

Diversos Ministeris 462,96 0,06%

Centre Nacional d’ “Inteligència” 138,00

Imputació dels Interessos del Deute 1.737,10 0,23%

TOTAL DESPESA MILITAR 2003 17.610,27 2,34%

amb la
col.laboració de



Dia Internacional de les Dones
� �Uneix-te a dones en Vaga a més de 70 països

Demandes de la Vaga Mundial de Dones

�

�

�

�

�

�

�

�

Que es pagui tot el treball de tenir cura de la gent
en sous, pensions, terra, i altres recursos.

Què és més valuós que criar nenes i nens, i tenir cura dels altres?
Que s'inverteixi en la vida i el benestar, no en pressupostos militars i presons

Igualtat salarial per a tots, dones i homes, en el mercat global
Seguretat alimentària per a les mares durant l'alletament, permisos de

maternitat i descansos per alletar pagats. No més penalitzacions per ser dona.
Que s'acabi el robatori del Deute Extern, que recau més durament sobre les

dones i les nenes. No devem res, se'ns deu a nosaltres
Accés a aigua potable, sanitat, habitatge, transport, alfabetització

Tecnologia i energia no contaminants que redueixin les nostres hores de
treball. Totes necessitem cuines, neveres, rentadores, ordinadors i temps lliure

Protecció i asil contra qualsevol violència i persecució, incloses les dels
mateixos familiars i la gent en posicions de poder

Lliure circulació de les persones. Si el capital viatja lliurement.
Per què no la gent?Vaga Mundial de Dones per

Dones per un Salari per el Treball Sense Sou,

coordinada a l’Estat Espanyol

Centro Las Mujeres Cuentan,
Radas 27 bajos 08004 Barcelona Tel/Fax: 93 442 2304
Email: huelgademujeres8m@teleline.es
Pàgina web: www.globalwomenstrike.net
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Que s’Inverteixi en Cuidar,
No en Matar!

Que s’Inverteixi en Cuidar,
No en Matar!

Divendres 12 MARÇ 2004 19.30h
Casa de la Solidaritat, C/. Vistalegre 15, 08001 Bcn

Divendres 12 MARÇ 2004 19.30h
Casa de la Solidaritat, C/. Vistalegre 15, 08001 Bcn

Vídeo cafe

Video forum amb debat i pica pica
org. per el Círculo Bolivariano de la Vaga Mundial de Dones,

Col.lectiu Bolivarià Cayapa i Col.lectiu Bolivariano de Barcelona,
amb el suport del Consolat de Veneçuela

org. per el Círculo Bolivariano de la Vaga Mundial de Dones,
Col.lectiu Bolivarià Cayapa i Col.lectiu Bolivariano de Barcelona,

amb el suport del Consolat de Veneçuela

Nora Castañeda es la presidenta
del Banc de Desenvolupament de
la Dona de la Republica
Bolivariana de Veneçuela. El febrer
de 2003 la vaga va organitzar la seva
gira per 6 ciutats als EUA. Passarem el
vídeo d´una de les xerrades d'aquesta
dona extraordinària, que viu en un tems
extraordinari.

Veneçuela és el cinquè exportador
mundial de petroli, en canvi, el 80% de
la seva població, la majoria persones de
color, viu a la pobresa. El 1998 el poble
va votar al president Chavez per
reclamar l'ingrés petrolier i així eliminar
la pobresa i la corrupció. El 1999 va
aprovar una de les constitucions més
avançades del món. Augmenten les
conquestes en l'analfabetisme, la salut,
l'habitatge, la terra.

Article 88: Constitució, 30 Des 1999

"Nosaltres creiem que l'economia ha
d'estar al servei dels éssers humans, i
no els éssers humans al servei de
l'economia. Volem crear una economia
basada en la cooperació i el suport
mutu, una economia solidària. No
estem construint un banc. Estem
constituint una altra manera de viure."
"Les dones vam aconseguir incorporar
els nostres drets en la Constitució. Vam
aconseguir l'article 88"

L'estat garantirà l'igualtat i eqüitat
d'homes i dones en l'exercici del dret
al treball. L'estat reconeixerà les
feines de casa com a activitat
econòmica que crea valor afegit i
produeix riquesa i benestar social.
Les mestressses de casa tenen dret
a la seguretat social d'acord amb la
llei.

�

�

Mentre que a tot el món es gasten més de $1000 bilions per any en
pressupostos militars, amb només $80 bilions eliminarien la pitjor
pobresa del món.
L'Estat espanyol és el país de la UE que menys dedica a ajuts
econòmics per a les famílies sense ingressos/ ingressos baixos
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Nora Castañeda
“

en Venecuela”

Creant una
economia solidaria

“

en Venecuela”


