
L  MARZO

GLOBALE DONNE

Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

nonunadimenomilano@gmail.com Non Una Di Meno - Milano

Jemi një shoqatë që quhet “Jo njëra më pak” ne Milano, një rrejet që  përbenën nga persona dhe shoqata që kahë 
vendosur të punojnë së bashku për të luftuar të gjitha format e dhunës kundër grave.
Kjo iniziativë ka lindur ne verëm e 2016 mbas vrasjes dhe djegjes nga ana e ish te dashurit e nje vajze ne Romë.
Mbas këtij episodi te tmerrshëm kemi vendo sur ti themi mjaft të gjitha formave të dhunes mbi gratë, edhe dhunës 
që behet në familje ashtu dhe dhunës që bëhet nga istitucionet. 
Më 26 nentor 2016 kemi manifestuar në 200.000 në Romë dhe qe nga ai moment po çojme përpara luftën për të 
thënë:
 
- Duam të drejta te barabarta
- Duam ligje që na mbrojnë
- Duam të punojmë dhe mos ndihemi të persecutuara
- Duam të jemi të lira të lëvizim
- Duam që te gjitha ke kemi leje qendrimi, nënshtetësinë, shëndet  dhe eduli shkollor
- Nuk ka lufte kundër dhunës ndaj grave nëftëse nuk ka lufte kundër rracizmit
 
 8 marsi, që eshte dita nderkombetate e grave, grate bëjnë nje greve në me shumë se 30 shtete të botës në 
qoftesë jetet toha nuk vlejne ne per një ditë jemi në greve.

Shinemi për tu takuar të gjitha perpara pallatit Regione Lombardia ne Milano (Grattacielo Pirelli, Piazza Duca 
d’Aosta, MM2/MM3 CENTRALE FS) ne oren 18.00 per te kerkuar të drejtat tona.

Të presim!!!



Gruppo fb e pagina fb: Non Una Di Meno Milano
www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com
nonunadimenomilano@gmail.com

Naga – Assistenza legale e sanitaria per stranieri 
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano 
Tel: +39 0258102599
naga@naga.it

RiMake – Assistenza legale a migranti e rifugiati
Via Astesani, 47 - MM3 Affori FN 
fb: Ri-Make 
rimake@autistici.org

Scuole senza permesso - Scuola d’Italiano 
info@scuolesenzapermesso.org  
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CADMI - Casa delle donne maltrattate - Centro antiviolenza
Via Piacenza, 14 - 20135 Milano 
Tel: +39 0255015519 
Da lunedì a giovedì 10.00 -18.00 Venerdì 10.30 -14.30
info@cadmi.org

Casa delle Donne di Milano - sportello di accoglienza e orientamento ai servizi del territorio
Via Marsala, 8 - 20121 Milano 
sala 1 corridoio di Via Milazzo
ogni giovedì dalle 15 alle 19
sportello@casadonnemilano.it

Sportello problemi sul lavoro:
Sial Cobas: www.sialcobas.it
USB: www.usb.it
CGIL: www.cgil.it
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