
Manifest 8 de març de 2013

Dia Internacional de les Dones

Un any més sortim al carrer per commemorar el Dia Internacional de les Dones. 

Volem reivindicar, avui més que mai, l'origen del 8 de març i el reconeixement de totes

les dones que d’una manera visible o invisible han contribuït a l’avenç dels drets dels

quals  gaudim  les  dones.  En  aquesta  data  tan  significativa,  exigim  la  necessitat

d’avançar en la igualtat de gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats,

garantint  i  ampliant  els  drets  de  les  dones  amb l’objectiu  d’una  ciutadania  plena,

igualitària i democràtica.

Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisi global, s’estan aplicant

mesures  que  vulneren  els  drets  de  les  dones  i  la  seva  dignitat  com  a  dones

treballadores,  que repercuteix  negativament  en  la  corresponsabilitat  entre  homes i

dones de les tasques de la llar i cura de les persones.

Volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions cal que

les  dones  s’empoderin  i  siguin  presents  a  tots  els  espais  de  decisió,  de  manera

normalitzada,  en  la  mateixa  proporció  que  estem  presents  en  la  societat.  Sense

aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran insuficients i parcials. 

Volem una societat i un món cohesionat, solidari i lliure de patriarcat, sense violències i

sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el

no  remunerat,  amb una igualtat  laboral  efectiva  on es  reconeguin  i  s'atenguin  les

aportacions i les necessitats de les dones. En definitiva; un país on els espais públics i

privats, els horaris, els serveis  i les  normes que ens condicionen la vida, s'organitzin

afavorint el repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones.

En aquests  moments,  quan la  crisi  econòmica  s'està  utilitzant  com a excusa,  per

imposar  retallades  en  drets  fonamentals,  és   necessari  recordar  les  propostes

educatives que històricament han funcionat com a instruments de llibertat i creixement

per a dones i homes.



El  ple  desenvolupament  de  les  persones  requereix  de  la  coeducació  en  un  marc

general, reconeixent el valor de la diversitat i la defensa dels drets i el benestar de

totes les persones, col·laborant en la construcció del be comú.

Per això és fonamental superar els rols tradicionalment assignats a homes i dones, i

assolir  la  igualtat  tot  valorant  la  diferència,  les  aptituds  i  les  capacitats  individuals

independentment del seu gènere.

Davant  l'actual  crisi  econòmica  i  les  retallades  que  estem  patint,  avui,  la  Taula

d'igualtat d'Oportunitats de Granollers, vol reivindicar que aquestes retallades deixin

d'afectar als drets de les dones, com ara:

� l'eliminació de llocs de treball  tradicionalment  feminitzats,  en àmbits  com la

sanitat  i  l'educació  entre  d'altres,  que  precaritzen  cada  vegada  més  les

condicions de vida de les dones i les porten al llindar de la pobresa

� la  pèrdua de  finançament  a  les  escoles,  molt  especialment  de  les  escoles

bressols, que impedeix la conciliació de la vida laboral, personal i social de les

dones, que són les que majoritàriament desenvolupen aquestes tasques

� volem fomentar la coeducació a les escoles i a tot l'entorn social, com a eina

bàsica per avançar en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i eliminar

els  estereotips  de  gènere  basats  en  models  de  masculinitat  i  feminitat  no

igualitaris.

� i per últim,  defensem amb totes les nostres forces el valor de l'educació pública

en totes les etapes, com a font de llibertat, promoció humana, sostenibilitat,

solidaritat i igualtat.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i el volem assolir amb la col·laboració i la

complicitat  de  totes  les  administracions,  les  institucions,  els  agents  socials,  i  dels

homes i les dones de la nostra ciutat, perquè només així és possible fer-lo realitat.

Amb la col·laboració de:

Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers


