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GLOBALE DONNE

Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

nonunadimenomilano@gmail.com Non Una Di Meno - Milano

Вітаємо
ми є координуючий рух Не Менше Одної  із Мілану. Це мережа , що 
складається із приватних осіб та із асоціацій які вирішили працювати 
разом щоб протистояти різноманітним формам насильства над жінкою.
Цей рух бере початок у літку 2016 року після того як у Римі була вбита, а по 
тому спалена одна дівчина від рук свого нареченого. Після цього 
жахливого, на жаль не першого та не останнього випадку, ми вирішили 
сказати ДОСИТЬ різноманітним формам насильства над жінкою, як у до
машніх умовах та на вулиці так і на робочих місцях.
Після маніфестації  26-го листопада у Римі, де було присутньо понад 200000 
осіб, ми продовжуємо нашу боротьбу:

- за однакові права
- за закони які захищають
- за працю, за гідну працю та без жодної дескримінації
- бути вільними у мігруванні чи у виборі щоб залишитись
- за дозвіл на проживання, працю, громадянство, санітарне обслуговування та освіту 
- Підкреслюємо, що боротьба проти насильства над жінкою є водночас боротьбою 
проти рацизму. 

8-го березня, на Міжнародний день жінки, ми 
вирішили приєднатися до дня загальної забастовки, що відбудеться більш як у 30 
країнах світу. 
ЯКЩО НАШЕ ЖИТТЯ НІЧОГО НЕ ВАРТО - ТО МИ НА ОДИН ДЕНЬ ЗУПИНЕМОСЬ! 

Зібрання 8-го березня о 18:00 біля будинку  Regione Lombardia (Grattacielo
Pirelli, Piazza Duca d’Aosta, MM2/MM3 CENTRALE FS) щоб відстояти наші права. 
Чекаємо на вас українки!

На зворотній стороні листівки знайдеш як можна зв'язатися із нами.



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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