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MANIFEST 8 MARÇ 2019 

  

  

 FRONT LA BARBÀRIE, LLUITA FEMINISTA 

  

El moviment feminista ha tornat a fer història! Hem tornat a parar el món per clamar 

ben fort contra totes les discriminacions i violències que patim les dones cada dia, a 

tot arreu!  

Les dones som diverses però compartim la lluita pels drets de totes, i totes 

juntes, les que estem ací i les que no poden estar, diguem no a la barbàrie 

masclista, racista, capitalista i colonialista. 

Les dones som fon de vida no solament quan parim, també ho som 

diàriament cuidant a les persones. Hui fem vaga de cures perquè aquest treball 

continua sent invisibilitzat i menyspreat. És hora de posar les cures en el centre de 

la societat. Les dones no podem continuar amb aquesta càrrega, exigim la 

coresponsabilitat en la llar i exigim els plens drets de ciutadania, el dret a cuidar i a 

ser cuidades. 

Volem denunciar les condicions d'explotació i esclavitud de les dones arreu 

del món, que treballen en condicions d’explotació, i construir estratègies de consum 

alternatives que ajuden a crear un món socialment i laboralment més just, més 

respectuós amb el medi ambient i amb la vida de les persones. Tenim un paper 

primordial en el sosteniment de la vida, en la lluita contra el canvi climàtic i en la 

preservació de la biodiversitat. Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que 

s'imposa com a pensament únic a nivell mundial, que destrossa el nostre planeta i 

les nostres vides. Hui fem vaga de consum contra aquest sistema injust. 
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Les dones patim discriminacions i violències al treball. Bretxes de gènere: als 

salaris i a les pensions. Hi ha sectors amb condicions inadmissibles: les 

treballadores de neteja d’hotels o de les treballadores de la llar. Ja està bé! 

Exigim treballs i jornals dignes; la derogació de les reformes laborals, de pensions i 

del treball intern, que esclavitza les dones migrants.  Exigim permisos per naixement 

iguals i intransferibles; una llei efectiva d’igualtat salarial; la ratificació del Conveni 

189 de la OIT; mesures per eradicar l'assetjament sexual i per raó de sexe i que les 

dones amb diversitat funcional tinguen un tractament real i efectiu d'inserció social i 

laboral. Perquè no volem cap discriminació ni violència al nostre entorn laboral, 

perquè volem un treball amb salaris i condicions dignes! 

Denunciem que ser dona és la principal causa de pobresa. La precarietat que 

afecta les dones que tan generosament tenen cura del món, s'agreuja per tindre 

més edat, ser lesbianes, ser migrades, per l’orientació sexual, per racialitzades, per 

tindre diversitat funcional o una imatge que no està dins de la normativitat. 

La pobresa és degradant. No només afecta el cos, destrueix la dignitat i l'esperança 

i empenyen a l'exclusió. Exigim també les pensions que ens hem guanyat: el temps 

dedicat a tasques de cura ha de ser  reconegut en el càlcul de les pensions. 

Hem fet vaga en Educació perquè exigim una formació emancipadora per a 

tots els éssers humans. Volem una educació que no invisibilitze les dones, una 

educació en valors, on la coeducació i l’educació afectivosexual formen persones 

per a un món d’iguals en drets i de respecte, sense estereotips de gènere ni dogmes 

misògins. Una educació pública, laica i feminista, lliure del valors heteropatriarcals. 

Hui parem perquè paren les violències contra les dones, violències que patim 

en tots els espais i en tots els àmbits només pel fet de ser dones. Ja n'hi ha prou de 
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feminicidis, d'assassinar-nos! Ja n'hi ha prou d'una justícia patriarcal que ens 

condemna a ser doblement víctimes! Ja n'hi ha prou de violentar els nostres cossos, 

d'una aliança criminal entre patriarcat i capital, que ens vol empobrides perquè 

siguem dòcils, callades i submises i que posa preu als cossos de les dones! 

Exigim lleis que contemplen totes les formes de violència contra les dones, formació 

obligatòria en perspectiva de gènere en el poder judicial, en els cossos i forces de 

seguretat i en les administracions. Que els feminicidis siguen un problema d'estat i 

que els pactes integrals contra la violència de gènere es doten dels recursos 

suficients i es compleixquen íntegrament. 

Les dones migrants també fem vaga. Exigim que es reconega l'aportació 

econòmica, social i cultural que fem a aquesta societat i que la nostra veu siga 

escoltada. Denunciem la llei d'estrangeria que és racisme institucional, exigim el 

tancament immediat dels CIES!  

Denunciem que la Unió Europea no asumesca les seues obligacions i que estiga 

dificultant l'accés al refugi i vulnerant els Drets Humans. 

Denunciem el colonialisme traduït en la contínua explotació dels recursos naturals 

amenaçats pel capitalisme extractivista als nostres països d'origen. 

Denunciem la persecució que pateixen les dones per defensar els seus drets arreu 

del món:  Colòmbia, Nicaragua, Nigèria, l’Aràbia Saudita, Indonèsia o el Pakistan! 

Tant ací, com més enllà de les fronteres, es construeixen discursos polítics 

xenòfobs, racistes, homòfobs que qüestionen els drets aconseguits per les dones. 

No més explotació de les dones migrants!. 

Als qui protagonitzen aquesta onada reaccionaria i patriarcal, les dones 

responem amb aquest tsunami feminista. Ni un pas enrere en els nostres drets !!! 
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Companyes, recordem que el 8 de març és tots els dies! El camí és llarg i  les 

mobilitzacions continuen! Busquem les assemblees dels nostres pobles i dels 

nostres barris, fem-ne de noves, ajuntem-nos, defensem-nos; lluitem i cuidem-nos! 

Davant la barbàrie masclista i racista, la lluita feminista!  

Juntes som IMPARABLES! Visca, visca, visca, la lluita feminista! 

  

 


