
NÃO QUEREMOS ROSAS, 
QUEREMOS A EMANCIPAÇÃO!
O Dia Internacional da Mulher é uma justa homenagem, que tem sido comemorada no Brasil 
de uma forma bastante festiva: através da distribuição de presentes, como rosas e cosméticos 
nos centros comerciais e shoppings das cidades.

A data escolhida, no entanto, nos lembra do dia em que trabalhadoras russas do setor de 
tecelagem entraram em greve, no ano de 1917. Assim, trata-se de um dia em memória da 
trajetória de luta das mulheres, por dignidade, igualdade de direitos e salários, e também por 
uma sociedade mais justa.

Sabemos que, ainda hoje, as jovens mulheres passam por grandes dificuldades em todas as 
esferas da vida: em suas casas, escolas, faculdades, empregos e mesmo em outros ambientes 
públicos

São esses entraves cotidianos de nossas companheiras, amigas, mães e irmãs, que demonstram 
que ainda há muito a se conquistar. Na sociedade em que vivemos, o capitalismo, a submissão 
da mulher é usada para explorá-la cada vez mais e ampliar seu sofrimento. Por isso lutamos e 
convidamos todas as jovens estudantes e trabalhadoras a lutar conosco:

- Pela denúncia e combate diário à violência doméstica!

- Pelo fim de toda forma de machismo nas escolas e na universidade!

- Pelo fim do abuso e do assédio sexual de mulheres no ambiente educacional e profissional!

- Pelo fim do tráfico de mulheres e qualquer tipo de venda de nossos corpos!

- Salário e direitos iguais para trabalho iguais! Melhores condições de trabalho! Chega de 
triplas jornadas!

- Pelo fim das demissões e arrocho salarial das jovens trabalhadoras!

- Pelo aumento da licença maternidade!

- Por mais creches públicas, gratuitas e de qualidade!

- Por politicas de permanência às mães estudantes!

- Pela descriminalização do aborto!

- Por uma sociedade em que tenhamos direito à vida! Viva o socialismo!

Email: brasil.ujc@gmail.com
Site: ujc.org.br
facebook.com/ujcbr
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