
8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DAS MULLERES

Conquistando espazos, construíndo futuro
O próximo 8 de marzo volveremos facer historia. As confederacións de CCOO e UGT 
convocan unha xornada de folga de dúas horas por quenda (dúas horas pola mañá, 
dúas horas pola tarde e dúas horas pola noite) para denunciar a discriminación e as 
fendas existentes no mercado laboral e dar resposta ás demandas e necesidades das 
traballadoras deste país.

O noso compromiso coas mobilizacións feministas en contra das desigualdades e 
violencias machistas é permanente, como o é a nosa acción sindical, dirixida sistemati-
camente a corrixir, erradicar e previr estas desigualdades e violencias.

Máis da metade das persoas empregadas na Administración pública son mulleres, o 
55,29 %. Destacan a sanidade, a docencia non universitaria e a xustiza, con sete mulleres 
de cada dez persoas traballadoras. A pesar disto, nos niveis retributivos superiores hai 
máis homes. 

No sector do ensino, o 70,48 % de docentes do ámbito non universitario son mulleres. 
En cambio, nas universidades, a porcentaxe de mulleres entre o persoal docente e inves-
tigador funcionario redúcese a un 35,55 %, e esta cifra diminúe aínda máis, ata o 20,88 
%, se falamos de catedráticas. 
 
O soldo medio das mulleres que traballan en educación é de, aproximadamente, uns 
21.000 euros, fronte aos 23.142 de media que cobran os homes. Actualmente, a fenda 
salarial é dun 10 %. 

 

A Federación de Ensino de CCOO (FECCOO) esixe a eliminación da 
fenda salarial na educación e demanda igual salario a igual traballo. 

 CCOO, como sindicato de clase, apostamos pola loita pola igualdade de xénero como 
principio fundamental, participando historicamente na consecución deste �n.
 
O noso compromiso por unha educación que sustente os seus valores na igualdade de 
oportunidades, a coeducación, a inclusión da perspectiva de xénero e o apoderamento 
de mulleres e nenas, a erradicación da violencia machista nas nosas aulas, o respecto ás 
identidades, diversidades culturais, étnicas, sociais e sexuais e a consecución dunha 
educación en valores, máis democrática e transformadora, é unha constante ao longo 
da nosa historia.
 
Por este motivo, coidamos fundamental situar as reivindicacións feministas como pro-
pias nun contexto en que o individualismo, o consumismo, as violencias e a falta de 
respecto e coidado común están arrastrando a sociedade a unha crise de valores sen 
precedentes. 

Por todos estes motivos, a Federación de Ensino de  CCOO convoca unha folga o próxi-
mo 8 de marzo, de dúas horas por quenda, para denunciar a discriminación e a fenda 
salarial existente; avogar por un consumo sostible, e�caz e responsable; acabar coa 
división sexual do traballo; desenvolver unha cultura do coidado compartida; e instar as 
administracións educativas a que derroguen a LOMCE e negocien unha nova lei educa-
tiva que responda ás necesidades sociais actuais, promova unha educación igualitaria, 
non sexista, que fomente a diversidade, erradique a violencia e sexa realmente transfor-
madora, bene�ciando a toda a sociedade, mulleres e homes.
 
O día 8 de marzo atendemos as demandas do movemento feminista e facémolas nosas, 
porque imos parar a educación, porque construímos futuro, indisolublemente unido á 
igualdade entre mulleres e homes, porque imos conquistar espazos e transformar a 
educación. E ímoslle esixir á Administración unha mellora na rendición de contas das 
medidas postas en marcha para o cumprimento da Axenda 2030 en materia de igual-
dade de xénero. 

 Desde a FECCOO facemos un chamamento a parar o día 8 de marzo e a realizar 
durante o resto da xornada actividades que desenvolvan estratexias curriculares 
coeducativas. 
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