
La Vaga de Totes sorgeix des de diferents espais feministes com a 
conseqüència del seguit de mesures polítiques, legals i econòmiques 
que s’han anat aprovant i que atempten contra els nostres drets, 
llibertat i dignitat i que afecten especialment a les dones i altres 
sectors de la població exclosos per un sistema capitalista, patriarcal, 
racista i capacitista.

Nosaltres movem el món i estem convençudes que totes plegades Nosaltres movem el món i estem convençudes que totes plegades 
el podem aturar …Com? Amb una Vaga General. 
Però una vaga que trenqui amb la concepció de la vaga que pren 
com a eix central l’economia i que considera l’home assalariat, com 
el vaguista per excel·lència tot fent invisible una part de la població; 
aquesta vegada, volem que ens inclogui a totes: les treballadores 
remunerades i no remunerades, formals o submergides, les estudiants, 
les dones aturades, els jubilats, les treballadores sexuals, els migrants... les dones aturades, els jubilats, les treballadores sexuals, els migrants... 
Una vaga que faci possible que cadascú, al marge de la seva situació, 
trobi la seva manera d’expressar el seu malestar i la forma 
d’adherir-se a aquesta lluita. 

Volem que la Vaga de Totes inclogui tots els àmbits de la vida 
quotidiana: vaga productiva, si, però també vaga de cures, de consum, 
de transport, que ocupem les places, els carrers, els mercats ... 
una vaga amb capacitat per desbordar i bloquejar les estructures que una vaga amb capacitat per desbordar i bloquejar les estructures que 
recolzen el sistema. 

Volem convocar una Vaga General on pugui participar tothom, 
però volem que les dones, lesbianes i trans, que som les que patim 
més directament el masclisme, siguem les protagonistes, per tal 
de que les nostres reivindicacions i necessitats no quedin en segon pla. 
Entenem que som nosaltres qui hem de prendre l’espai i la iniciativa 
per a defensar els nostres interessos i necessitats.per a defensar els nostres interessos i necessitats.
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http://vagadetotes.wordpress.comProgramació en d’altres viles i pobles consulteu:


