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Nossa luta é todo dia e em todo lugar!

Com o mote “Igualdade no Trabalho”, CUTistas de todo o Brasil, 
representando os mais diversos ramos de atividade e categorias profissionais 
voltam às ruas na 3ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, 
reafirmando a luta por ampliação de direitos e avanços nas conquistas, por 
uma sociedade justa e igualitária.

A CUT convoca suas entidades a participarem das ações e convida a 
todas/os a somarem-se a esta luta que é de toda a sociedade:

creches públicas e de qualidade;
igualdade salarial entre homens e mulheres;
alteração do artigo 7º da Constituição Federal para que haja equiparação dos 
direitos das domésticas com os demais trabalhadores e trabalhadoras;
ratificação da Convenção 156 da OIT;
acesso das trabalhadoras rurais à terra, crédito e políticas públicas universais;
legalização do aborto;
maior participação da mulher na política;
fim da violência contra as mulheres.
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Igualdade salarial, uma reivindicação antiga!

As diferenças salariais estão relacionadas à forma 
como as mulheres entram e permanecem no 
mercado de trabalho. Perpassam por funções 
ocupadas, condições de trabalho, maior exposição 
à violência sexual e moral e desvalorização. 
Infelizmente, essas diferenças, muitas vezes, são 
vistas como “naturais”. Daí a importância de 
fortalecer a negociação coletiva como instrumento 
de proteção e ampliação dos direitos das mulheres 
e de uma legislação que promova essa igualdade. 

Legalização do aborto: essa luta também é nossa!

Não podemos aceitar que milhares de mulheres morram ou sejam 
presas por terem interrompido uma gravidez não desejada. Por isso, 
em 2009, a CUT aderiu à Frente Nacional pelo Fim da Criminalização 
das Mulheres e pela Legalização do Aborto, reafirmando a decisão 
de seu IV Congresso Nacional (1991), favorável à descriminalização 
e legalização do aborto. Para avançarmos nesta luta temos que 
intensificar os debates sobre direitos das mulheres, que inclui 
conscientização e respeito a esse direito. 

Violência contra a mulher, 
tolerância nenhuma.

Ela ocorre em casa, na rua, nos 
locais de trabalho. A lei Maria da 
Penha, nº 11.340/2006 é uma 
importante conquista, pois 
reconhece a violência doméstica 
e familiar como crime, e não 
como assunto privado. Porém, 
ela sozinha não é suficiente. É 
necessária a implantação e 
ampliação de políticas públicas 
de combate e prevenção destas 
práticas, a exemplo da Central 
de Atendimento à Mulher - 180, 
outra importante conquista, que 
presta informações e orientações 
nos casos de violência, 24 horas 
por dia, inclusive finais de 
semana e feriados.

100 anos de luta pela igualdade no trabalho, na vida e na sociedade.
A ideia de criar um dia internacional para celebrar as lutas e conquistas das mulheres em todo o mundo surgiu em 1910, 
na II Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a exemplo das socialistas dos Estados Unidos que, em 1908, 
passaram a organizar um dia dedicado à luta pelo direito ao voto.  A definição do 8 de março como data se deu somente 
em 1921, na Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, em homenagem à iniciativa de operárias russas que, 
neste dia (23 de fevereiro no calendário russo), realizaram uma greve geral contra a fome, a guerra e o czarismo - lutas 
que integraram o processo que culminou na revolução russa. A data foi oficializada a partir de 1922, simbolizando o 
conjunto de ações de mulheres que, cotidianamente, lutam por transformações no trabalho e na sociedade. Durante 
décadas, a história do incêndio em uma tecelagem norte-americana, que matou mais de cem mulheres que estavam 
em greve, foi difundida como sendo o fato que gerou as celebrações do Dia Internacional da Mulher. Entretanto, 
estudos realizados por historiadoras feministas não encontraram evidência de que este episódio tenha originado a data.

Creche: um direito da  criança e da 
família e responsabilidade do Estado.

A creche é fundamental para que as 
trabalhadoras possam ter acesso e 
permanecer no mercado de trabalho. Com 
a ausência do Estado, as mulheres têm 
que conciliar o cuidado com as crianças, o 
trabalho doméstico e o formal, o que traz 
prejuízos a sua vida pessoal e profissional. 

8 de março de 2010
Dia Internacional

da Mulher

Mulher e participação política.

Em sua 6ª Plenária Nacional, em 1993, a 
CUT aprovou a política de cotas de 
gênero de no mínimo 30%, o que ampliou 
a participação das mulheres nas direções 
da Central e de suas entidades. Quinze 
anos depois, em 2008, a 12ª Plenária 
Nacional da CUT aprovou alteração no 
Estatuto para garantir o cumprimento da 
política de cotas e, desde então, a 
participação das mulheres vem 
crescendo. É momento de avançarmos 
ainda mais, implementando as cotas nos 
sindicatos de base, onde este direito 
ainda não está garantido por estatuto.

A Convenção nº 156/1981 da OIT.

A ratificação da Convenção 156 exige que 
sejam oferecidos a homens e mulheres 
com responsabilidades familiares, o mesmo 
tratamento e as mesmas oportunidades 
dadas àqueles que não as têm. Por isso, é 
fundamental intensificarmos a mobilização 
e coletarmos o máximo de assinaturas em 
nosso abaixo-assinado, como forma de 
pressão ao Congresso para que a aprove 
ainda em 2010.

Licença Maternidade e Paternidade.

A CUT defende o direito à licença maternidade 
de seis meses para todas as trabalhadoras, 
inclusive domésticas e rurais, e seis meses de 
licença paternidade após o retorno das mães 
ao trabalho, para garantir o compartilhamento 
do cuidado da criança com os homens.
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