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Grupo Municipal do PCP
SAUDAÇÃO
DIA INTERNACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA SOBRE AS MULHERES

Assinalou-se ontem, 25 de Novembro, o Dia Internacional pela Erradicação da Violência sobre as Mulheres
cuja origem é a luta das mulheres, a luta pela sua emancipação mas também pela emancipação do povo
trabalhador.
A 25 de Novembro de 1960, Patria, Minerva e Marta Teresa Mirabal são brutalmente assassinadas.
Conhecidas como «As Borboletas» organizaram a resistência e a luta armada na República Dominicana
contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, no poder desde 1930, fervoroso líder anti-comunista apoiado pelos
EUA e pela CIA. A opressão exercida sobre o povo trabalhador levou á insurreição destas mulheres em
defesa da libertação do capital, originando que na história mundial este dia fosse assinalado.
Hoje vivemos dos tempos mais violentos contra as mulheres. No trabalho, na sociedade, na vida.
Elas continuam a ser penalizadas recebendo menos 20% para trabalho igual;
Elas continuam a ser as mais qualificadas e a ocupar os postos de trabalho com menos qualificações;
Elas continuam a não articular o tempo de trabalho com o tempo de não trabalho, hipotecando a sua
participação política e social;
Elas continuam a ser exploradas na prostituição e a ser a maioria das vítimas de tráfico de seres humanos
para fins de exploração sexual;
Elas continuam a morrer vitimas de violência doméstica sem o devido apoio do Estado.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a assembleia Municipal, na sua reunião ordinária de 26 de
Novembro de 2013 delibere saudar as mulheres e as suas organizações sindicais e sociais na sua luta
pela igualdade e pela emancipação económica e social de todas as mulheres e da classe
trabalhadora.

Lisboa, 26 de Novembro de 2013
Pelo Grupo Municipal do PCP

~ e<~J4~
Deolinda Machado
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Exrn° Senhor
Arqt° João Carlos Afonso
M.I. Vereador da Câmara Municipal de
Lisboa

sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência
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Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Voto de Saudação

Levo ao conhecimento de va Ex5, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria o Voto de Saudação apresentado pelo Grupo Municipal do PCP, que
abaixo se transcreve.

“DIA INTERNACIONAL PELA ERRADICA ÇÃO DA VIOLÊNCIA SOBRE AS
MULHERES
Assinalou-se ontem, 25 de Novembro, o Dia Internacional pela Erradicação da
Violência sobre as Mulheres cuja origem é a luta das mulheres, a luta pela sua
emancipação mas também pela emancipação do povo trabalhador
A 25 de Novembro de 1960, Patria, Minerva e María Teresa Mirabal são brutalmente
assassinadas. Conhecidas como «As Borboletas» organizaram a resistência e a luta
armada na República Dominicana contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, no poder
desde 1930, fervoroso líder anti-comunista apoiado pelos EUA e pela CIA. A opressão
exercida sobre o povo trabalhador levou à insurreição destas mulheres em defesa da
libertação do capital, originando que na história mundial este diafosse assinalado.
Hoje vivemos dos tempos mais violentos contra as mulheres. No trabalho, na sociedade,
na vida.
Elas continuam a ser penalizadas recebendo menos 20% para trabalho igual;
Elas continuam a ser as mais qualificadas e a ocupar os postos de trabalho com menos
quaflficações;
Elas continuam a não articular o tempo de trabalho com o tempo de não trabalho,
hzpotecando a sua particz~ação política e social;
Elas continuam a ser exploradas na prostituição e a ser a maioria das vítimas de
tráfico
de
seres
humanos
para
fins
de
exploração
sexual;
Elas continuam a morrer vítimas de violência doméstica sem o devido apoio do Estado.
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O Grupo Municipal do FCF propõe que a assembleia Municipal, na sua reunião
ordinária de 26 de Novembro de 2013 delibere saudar as mulheres e as suas
organizações sindicais e sociais na sua luta pela igualdade e pela emancipação
económica e social de todas as mulheres e da classe trabalhadora.
Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Ij.Óhk.. ~C
Helena Roseta
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