פועלות/י כל העול :התאחדו!

עובדות ולא שפחות! חינוך בגיל הרך הינו זכות בסיסית ולא סחורה!
מטפלות משפחתוני התמ"ת בחזית המאבק של הנשים העובדות!

תמכו במאבקן!
הנשי העובדות הינ הקבוצה המדוכאת והנרמסת ביותר בתו מעמד העובדי ובחברה כולה ,כאשר ה סובלות מדיכוי
כפול :מעמדי ומיני .לפעמי מדובר אפילו בדיכוי משולש ,הכולל ג דיכוי לאומי ,למשל כאשר מדובר בעובדת פלסטינית
או במהגרת עבודה .הנשי העובדות מגיעות רק לכ 60%משכר של הגברי  ,סובלות מאלימות מצד גברי  ,חשופות
לאבטלה חר! שיעור השכלה גבוה ,ועלולות ליפול קורב לסחר בגופ.

בשני האחרונות כל ממשלות ישראל מנסות לרמוס את זכויות המעמד העובד באר כחלק ממגמה עולמית :שמטרתה
היא אחת ,הגדלת ריווחי ההו על חשבו תנאי מחיית ועבודת של העובדי
מטפלות המשפחתוני מצויות בחזית מאבק זה באר #כאשר נמנעת מה היכולת אפילו להיות שכירות .ה הופקרו למשטר
עבדות נצלני של מפעילי פרטיי הגוזלי את הכנסת ונשללות מה זכויות עבודה בסיסיות .בנוס! ,גובי תשלו גבוה
מההורי  .המפעילי מחוברי לממסד )משרד התמ"ת( המג ומסדיר את העושק והניצול .כמו כ ,ה אינ בוחלי בשו
אמצעי למנוע מהמטפלות להג על זכויותיה ,החל מהשמצות ואיומי ועד שימוש באנשי דת ,במטרה להניא את המטפלות
מלהילח על זכויותיה ,כפי שקרה ביישוב החרדי "אלעד".

לא נהיה מנוצלות  -כל הכוח לעובדות!
אנחנו ,העובדות והעובדי –פלסטיניות/י ,יהודיות/י ומהגרות/י כאחת – ה אלו שמייצרות/י את המוצרי  ,מספקות
את השירותי ומניעות את גלגלי הכלכלה הישראלית .תשעעשרה משפחות ההו שולטות בחיי שלנו ומתעשרות
מהעבודה שלנו .הגיע הזמ שאנחנו – העובדות והמובטלות – נפיל את שלטו ההו ונקי במקומו שלטו וכלכלה
דמוקרטיי ומהפכניי של מעמד העובדי – ה השלטו והכלכלה הקומוניסטיי .

יחי מאבק מטפלות המשפחתונים!
אנחנו קוראות ל:
•
•
•
•
•
•
•
•

הכרה מלאה ומיידית באיגוד מטפלות משפחתוני התמ"ת.
העסקה ישירה של מטפלות המשפחתוני על ידי משרד התמ"ת בשכר נטו של  * 5,000לחודש לכל
הפחות ,ע תנאי סוציאליי מלאי והסכ קיבוצי שיג על העובדות.
ביטולה של "הזכיינות האזורית" ושל העמותות המספסרות.
מעונות יו חינ לכל ילדה וילד .ארוחות חמות חינ )על חשבו המדינה או המעביד( בכל ג ,בית
ספר ומקו עבודה!
ניהולה הדמוקרטי של מערכת הטיפול והחינו בגיל הר על ידי המטפלות וההורי ולטובת
צרכיה תו שקיפות מלאה בתהליכי קבלת ההחלטות.
ביטול כל החוקי המפלי בי אד לאד על בסיס מי ,נטייה מינית ,עדה ,לאו  ,או דת.
בנייתה וחיזוקה של מפלגת העובדי הפרוגרסיבית באר #ובעול במטרה להפו אותה למפלגה
קומוניסטית של מיליוני עובדי מודעי שיאבקו למע האינטרסי של מעמד העובדי ולמע
מהפכה קומוניסטית.
מהפכה קומוניסטית של מעמד העובדי שתוביל להפלת שלטו ההו המקומי ואדוניו
האימפריאליסטי  .הקמת שלטו וכלכלה קומוניסטיי של העובדי ולמענ שינוהלו באופ
דמוקרטי על ידי מעמד העובדי המונהג בידי המפלגה הקומוניסטית ההמונית.

מפלגת עובדי פרוגרסיבית
קומוניסטית מהפכנית
p.workers.p@gmail.com
WWW.PLP.ORG

