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Volem el

106 : VINE AMB SAMARRETA LILA!

Sí a la República

Les dones no volem estar sotmeses a un Tribunal Constitucional que
ens retalla la llibertat i, per això, reclamem la independència com a
eina imprescindible per aconseguir un País lliure i digne en el que les
dones en formem part en igualtat de condicions des del minut zero.

Sí al Referèndum d’autodeterminació, 1-OCT2017
Volem el

Sí

per construir un estat propi que ofereixi a tota la ciutadania viure en llibertat i dignitat, sense discriminacions per raons de gènere, identitat i orientació sexual, religioses, culturals, origen, etc., on
la defensa dels drets de les persones sigui l’eix vertebrador del país i
del seu govern.
Volem un estat que faci de l’eradicació de la violència masclista una
qüestió d’estat, posant tots els recursos i eines necessàries per garantir la recuperació de les dones i criatures que la pateixen i fer efectiva
la seva eradicació.

Volem el

Sí perquè ens mereixem un país amb uns serveis públics de

qualitat que facilitin la participació de les dones en tots els àmbits de
la vida pública (educació gratuïta des dels zero anys, targeta sanitària a
tota la ciutadania, recursos suficients per a les persones amb autonomia personal limitada en totes les etapes de la vida i accés a les prestacions socials i econòmiques), i a on homes i dones assumeixin
co-responsablement les tasques de cura.

Volem un país on el dret a decidir sobre el propi cos estigui garantit en totes les circumstàncies, sense imposicions morals, culturals ni religioses. En
el qual la llibertat sexual, els drets de les persones LGTBI i la despenalització de l'avortament estiguin garantits.

Volem el

Sí

per una societat democràtica, equitativa, socialment justa,
sostenible, culturalment rica i diversa, econòmicament pròspera i on tothom hi tingui cabuda sigui quin sigui el seu origen.
Volem un país que reconegui les aportacions de les dones en tots els àmbits de la vida (política, recerca, economia, cultura, esport, ciència...).

Volem el

Sí

per un estat que defensi la igualtat real, i que no defensi
l’existència d’escoles que segreguin per sexe: reclamem una escola coeducativa i co-educadora, laica, pública i plural.
Volem un estat propi amb lleis laborals que s'adaptin a les necessitats de
les persones i no als interessos de les que legislen o les empreses, on tan
els sous dignes i igualitaris, com les pensions, estiguin garantides.

Volem el

Sí

per ser un país amb veu pròpia, que no doni l'esquena a la
resta del món, en el qual les fronteres no siguin un obstacle per ajudar als
pobles més necessitats i on les quotes de persones refugiades es compleixin. Volem ser un país d'acollida, sense CIEs, on la mobilitat de les persones no sigui perseguida ni penalitzada.
Volem la independència perquè crear un estat propi és l’única eina possible per disposar de les estructures d’Estat i dels recursos necessaris que
ens permetran fer realitat el país que volem, un país al servei de totes les
persones.
L’1 d’octubre exercirem, una vegada més, el nostre dret a votar
per guanyar l’oportunitat de construir la República que volem.

Suma’t, volem fer la República entre totes i tots
Les dones pel Sí hi serem segur, des del minut zero!

