
L MARZO

GLOBALE DONNE

Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

nonunadimenomilano@gmail.com Non Una Di Meno - Milano

Ola,
somos da coordenação "Nem uma a menos", uma rede de indivíduos e associações que 
decidiram  trabalhar juntos contra as diferentes formas de violência contra as mulheres.
O percurso nasceu no verão 2016 depois que uma joven moça foi morta e queimada 
pelo o seu ex namorado em Roma. Depois daquele milésimo e terrível episódio 
decidimos  dizer " basta!" a todas as formas de violência contra as mulheres, seja a 
violência que sofremos em casa e em família, seja a violência que sofremos por parte 
das instituições. 
No dia 26 de novembro  �zemos uma demostração com 200.000 pessoas em Roma. 
Daquele momento estamos lutando para dizer:
 
- queremos iguais direitos
- queremos leis que nos protejam
- queremos trabalhar,ter um trabalho digno e não ser discriminadas.
- queremos ter liberdade de ir embora ou �car 
- queremos um permesso di soggiorno, cidadania, accesso a saúde e educação
- queremos dizer que não há luta contra a violência em mulheres sem luta ao racismo

8 de março, dia internacional das mulheres decidimos mostrar a nossa luta com uma 
greve global em mais de 30 países em todo o mundo. Se as nossas vidas não valem, nós 
paramos.
 
Vamos nos encontrar no dia 8 de março às 18.00 horas em frente do Palácio da Regione 
Lombardia (Grattacielo Pirelli, Piazza Duca d’Aosta, MM2/MM3 CENTRALE FS) para 
reivindicar os nossos direitos.

Vamos nos encontrar no dia



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 A�ori 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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