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Celebrar anualmente um dia dedicado à luta das mulheres trabalhadoras 
pelos seus direitos foi a proposta de Clara Zetkin em 1910, tendo como 
reivindicações o direito ao voto, a redução do horário de trabalho, 
o combate às desumanas condições de trabalho e salários miseráveis 
e o acesso das mulheres à escola pública. 

110 anos depois, muito conquistámos com a luta heróica de gerações 
de mulheres, mas há muito por cumprir e para conquistar para as nossas 
vidas.  Mantém-se a actualidade do Dia Internacional da Mulher, um dia 
para afirmar a luta de todos os dias! 

Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, saímos à rua em defesa dos 
direitos das mulheres. É dia de denunciar as várias discriminações de que 
as mulheres são hoje alvo e de dar força à luta pela concretização de 
direitos. 

O direito à educação é vedado a muitos 
jovens pelos elevados custos;

As jovens são discriminadas no acesso 
ao trabalho, em função da perspectiva 
de serem demasiadas novas e sem 
experiência, de engravidar e quando são 
mães;

Mais de 41% dos jovens com menos de 
35 anos têm vínculos precários e as 
jovens são fortemente penalizadas;

Os horários desregulados colocam em 
causa o direito dos jovens a constituir 
família, a decidir o momento e quantos 
filhos desejam para o seu projecto de 
vida. Não há conciliação entre trabalho 
e vida pessoal;

Os salários são baixos e mesmo assim 
as mulheres recebem menos que os 
homens. As mulheres recebem menos 
cerca de 15% do que os homens!  
As competências profissionais das 
mulheres são usadas numa lógica 
de redução dos custos de trabalho 
para o conjunto dos trabalhadores;

Os ritmos e as condições de trabalho 
levam a que 70% dos trabalhadores 
com doenças incapacitantes sejam 
mulheres;

Por ausência de outras saídas, prosse-
gue a violência contra as mulheres 
vítimas de prostituição. A prostituição 
não é trabalho! É violência!

As jovens são confrontadas, nos mais diversos 
domínios da sua vida, com desigualdades 

que limitam a sua vida:
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saimos a rua!
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