
MANIFESTO
A TODAS AS MULHERES TRABALHADORAS

Como sindicalistas empenhadas na defesa dos direitos dos trabalhadores
e como mulheres e cidadãs conscientes do nosso país, dirigimos este

manifesto que é ao mesmo tempo um alerta a todas as nossas companheiras
trabalhadoras: Das Fábricas, da Reforma Agrária, do Campo, dos Serviços

do Comércio, da Educação, da Saúde, do Trabalho Doméstico, da Informação,
companheiras socialistas, comunistas., mulheres-democratas "mulheres

- d e - e s q u e r d a ; vós todas que como nós, desejais acima de tudo;
Ter uma vida melhor e mais digna, ter trabalho, ter justiça liberdade e
democracia verdadeiras.

Preocupa-nos a situação do nosso País;
As nossas condições de vida pioram de dia para dia, os preços sobem

sem parar e os nossos salários desatualizados não chegam para nada. O
desemprego aumenta e os direitos que obtivemos depois do 25 de Abril, o
próprio 25 de Abril são atacados por todos os lados. Ao mesmo tempo
continuando a sua política, a Direcção do P.S. aprova e propõe a formação do
próximo Governo com a participação directa das forças do fascismo.

Perante esta situação era de esperar que os Sindicatos e especialmente
a Inter chamassem os trabalhadores a impedir a consumação deste governo,
porém isso não sucedeu e levou até que entre muitos trabalhadores e

principalmente nas mulheres surgisse o desânimo, a descrensa nas nossas
forças. Nós pensamos, ao contrário, que os trabalhadores do nosso país
não só têm força para impedir qualquer governo reacionário como são
quem de facto pode defender a democracia e a liberdade. Impõe-se pois que
todos os trabalhadores saiam à rua unidos numa grande jornada de luta a
nível nacional que mostre à direita que não tem lugar no governo do nosso
país.

Participação Sindical das Mulheres Trabalhadoras

As mulheres trabalhadoras no nosso país são cerca de 600 mil mas a
sua participação na luta sindical, e na defesa dos seus direitos embora
tenha sido em muitos casos uma luta exemplar e heróica e ainda muito
reduzida e com pouco peso no conjunto dos trabalhadores.

- As nossas companheiras, nos locais de trabalho, recusam-se muitas vezes
a assumir responsabilidades, não querem ser eleitas, não participam nos
plenários e assembleias. Não querem saber do Sindicato.- Como os despedimentos

atingem em primeiro lugar a mulher, elas opõem-se muitas vezes
às lutas com receio de serem despedidas.

Mesmo nos sindicatos, onde a maioria dos trabalhadores são mulheres,
e portanto tudo o que lá se trata lhe diz directamente respeito, a sua
participação é insignificante assim como a sua representação nas direcções

e comissões sindicais desses sectores".

Na maior parte dos casos as mulheres trabalhadoras desconhecem os
seus mais elementares direitos e continuam a seguir a enganadora ideia
de que a mulher não tem que se preocupar com reuniões porque tem a casa
para tratar.

Isto é o que os patrões mais desejam, pois não só podem despedi-las
mais facilmente como podem assim manter mais fracos e desunidos os
trabalhadores.

Companheiras:

No nosso país ainda há liberdade. A nossa constituição reconhece que
a mulher tem direitos iguais aos de todos os cidadãos.
- Reconhece o salário igual para trabalho igual
- Reconhece a protecção à maternidade.



- Existe estabelecido um salário mínimo nacional de 4.500$00.

Vão as mulheres continuar a permitir que esses direitos fiquem só no

papel.
Quantos milhares de mulheres, em pequenas empresas, no campo, no

serviço doméstico não tem caixa, não estão sindicalizadas, ganham salários
de dois e três mil escudos?
Que protecção à maternidade se faz nas empresas?
Onde estão as creches?
Não será tempo companheiras de tomarmos consciência desta situação?
Companheiras:

Não fiqueis indiferentes perante o que se passa, neste momento,
a luta não e só necessária, e indispensável.

A união dos trabalhadores não é so uma arma para defendermos
os nossos direitos e a própria defesa do povo.

A proposta em que se empenham todas as signatárias deste manifesto
é uma proposta de unidade e de acção com o fim de:

1.º - Promover a sindicalização e desenvolver a participação das
trabalhadoras nos respectivos Sindicatos, por meio de Encontros sessões,
reuniões etc.

2.º - Fomentar a criação de Comissões Femininas que trabalhem junto
dos sindicatos, principalmente naqueles em que as mulheres têm maior peso
e que se destinam a auscultar os problemas das suas companheiras de
trabalho e a sugerir e ajudar a direcção do seu sindicato a tomar em conta
as reivindicações do sector feminino.

3.º - Fomentar a solidariedade e apoio dos diversos Sindicatos para
que não possam existir situações como aquela em que se encontram as
trabalhadoras do Serviço Doméstico, que ainda não viram regulamentada a sua
actividade, e estão à mercê dos patrões, apesar dos esforços das suas
dirigentes Sindicais.

4.º - Fazer esforços para que a data do 8 de Março, dia Mundial da
Mulher, que ficou na história em honra do sangue derramado pelas operárias

costureiras de Nova Yorque que no século passado morreram na luta pelos
seus direitos, esta data seja assinalada através de reuniões e moções

especiais, em todos os Sindicatos que sirvam ao mesmo tempo para chamar a
atenção para a situação particular da mulher na nossa sociedade.

5.º - Promover o esclarecimento das mulheres trabalhadoras dos campos
sobre os seus direitos.

7.º - Lutar pela elevação da consciência das mulheres trabalhadoras
e pelo fortalecimento da unidade sindical.

Lisboa, 19 de Janeiro de 1978


