
I REUNIÂO ALÀAGÀDÀ
DO COMTTE REGIONAL DE II§BOA

1011Í/n mlt FEVER€|RO 1978

íN-ANIFICAÇAA AWAL E DIRECÇÁA L]NI.ICADA»

I ENCONTTRO
DE QUADROS E ACTIVISTAS

DOS ORGAOS DE MASSAS
DO DISTRITO DE LISBOA

Projecto
Organizaçfus de

mu I he res t rab a I hadoras

*

§
lIETTT



As mulhêres trêbêlhadorês são um potenclal inesgotáveI e 1n_
dispenâáve1 à RevoIução. Sem conqulstêr ês mufhBres trêbalhadorês
para o nosso cêmpô a Revolução não é possÍve1.

A ôctual situação politlca, culds medÍdôs que os vários go _

vernos bdrgueses têm-tomàdo e agravan diâ ê diô ês condições ds vi
dô do Povo, são pôrtlculêrmentê fôvorávê16 à organlzação dês mulhe
res trêbêlhadorôs nê luta contrê a cêrestÍa ê as medidês do gover_
no. As êctuê1s organlzaçôes de ôLrlheaes que exl§teÍn ou sáo contro-
1ôdss pelos s o c I a 1 - f a s c l. s t a s através do seu apêndlcê t4"D'l'l oil 3ão
as unlôes fêntoches domlnadês pelos neo-revislonlstês, côbe portôn
to a nós unlr em to!'no dô nossa polÍtlcê ê gaênde mês6a de mulhe -
res trêbalhsdorês organlzêndo-as em comls§õê9 de 1utô contrã s cê_
restia ou por reivindic6Çóes 1nêdiâtês.

I - AS Coi'IISSõES DE li'IULHERES DEIIOCRÃTICAS

Unlr em torno da polÍtlca 'Só o§ Trêba1hôdores Podem VencÊr
a Calsê" ôs mulheres trêbslhêdorês com ou sem pôatido que acêltem
a nossê polÍtlcê e direcção, Estês comlssões são +ormôdês na base
d€ política da Frente Únlca ê devem comtlêtêr tônto o desvlo de "ês
quBrdan que nega a nêcessldêde dôs allênçês, como o dê dlreitê quã
vlsê colocar no seio dê Frente a po1Íticê dô CIêsee 0Pêrárla ê re_
boque dê po1Ític6 dô burgueslê. Estas coml.ssôes devem servÍr pêrê
desmêscôrar a combôtea ô polÍt1ca dos revlsÍônístâs, retlraa ôs llu
sôes na democraclê e parlamentarlsmo burguêses s contrap6r a potÍtT
ca e o programa da Revoluçáo E do Governo PopuIar. São uma foema po
derosê dB éonquistar p6ra ê Revolução s grênde mêssa de mulhsreB
trabalhadorô8.

1, NOS BAlRROS E FREGUESIAS
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0rganlzar aÉ mulheres trabalhâdorês especÍalmentÊ dos secto_
aes cLrJa ê mão de obrE é essencialmentê fêmlninê em torno dê tel -
vindlcaÇões espsclflcas como por exemplo a criação duma crechê ou
melhor{ê dê já exlstente, pels êp1ioação ou rêlv1ndlcêÇão na empre
sa de c1áusulas sobre dlreito§ êspêcificos dês m!lheres ttôtrêlhô-
doras como por exemplo a melhorlê das condlçõÊe de trabalho parâ a§
grávldas, a aplicação do têmpo de aleltêção, a diminulção dos ri_
tmos de trabalho, a Êp11côção do prlnclpio de a tt'êbê1ho Íguá1' sE
1ár1o lguê1, êtc..

3. NOS SlNDICATOS

0rgani.zar ês Comissões de ltlulheres trabalhêdoras tendo por
base os seus p roblemas especiflco§ ê nê e l aboraçÃo dos CCT's eÉpe-
6lal'lente dês c1áusalôs que regulamentam a prestaçáo de trêbalho fe
mlnino ê as c1ású1ôs dlrectamente 11gadôs com as mulheres trabalha
dorê§. Ter a atenção de em todôs as questôes apresentarmos a nossã

0rgênlzêr as mulheres trêbêlhadorês em Coml6sôes
tra ô carestla, contra ê especulação, o açêmbarcamÊnto
dos produtos. 0rganlzêr as múlhBres tfêbêIhêdoras em t
pelê criação de crech€s, lnfôntários, mercad06 e todos
mas quê se levantem especlfi.camGnte em cêda côso.

2. NAS FÁBRTCAS E EIlPRESAS
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poslção aotónomê e propoetês, demôacando-nos querr,do:Governo quer
dos revislonlstas. Estas Coalssões tôm ê1ndô pôr obl6ctÍvo criôr 6scondlçôes e promover á partÍc1pêção em massô dag muiheres trabêlhê-
doras nô v1dê slndlcê1.

. €, Nos Sindicêtos que já têm Comissões de lvlulheres pa.tlcipôr
em todô ô actív1dêde dessês comlssôes de formê ê desmascôrêa ê poIÍtlca-de_trê1ção dos revlslonlstas e ê disputôr-1hes a direcção des:sês orgôos.

bl Nos Sindlcêtos onde não existeÍn, lutar peIô fornação dessas
comlssôes p.opondo-ôs quer em reuniõeu à" siÀàii"tÀ, qusr atrevésde lnoçôes ê êbôlxo-ôsslnados nãs empresôs, de forma a ter-mos ô 1nici6tr.vê ê a êxercer ô direcção nessâs comiaEôÊs.

4. Ê!t6r Coinlssõêê formadôs devem contêctar com ôs mulheres traba-thadoras de,outros 1ocêiB, empresês e Slndlcêtos, de íorma ê !níanum caudêl úníco a lutê dês mulheres trabalhadorás e promover acria
çâo de CoÍnlssôês noutros locals.

II - A PROPAGAIiOA

Estas Comi s sõe s devem desenvolbêtê êo rsvlsionlsmo ê às medLdês dcretô e de ôpresêntar s divulgêr àsalt€rnêt1vê, Devemos utlIizêr todaszes, comunlcêdos e colóquios.

III - AS COMISS(,ES E O PARTIDO

ver un€ grande propaga ndê de com
o Go varno em cada sltuaçáo con :

m! I heres trabôlhadorê6 ê nossa
as formas de propêganda, côrta-

a formêçâo destês Comlssôes.
cr1êr dentro del.ês ê c61u1ô

ssoe9l

As céluIas do
Dêpoi s de {ormêdas
que dirilê todê ê

Part 1d o d evsm dlrigl.r
as CoÍn1ssões devem-sÊ

actlvidêda dessas coml


