MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ

Avui, un any més, tornem a trobar-nos per commemorar el Dia Internacional de les
Dones i volem fer sentir la nostra veu per recordar que la lluita per la igualtat entre
els homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara
té molt camí per recórrer.
Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es
basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és
dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també; però la reivindicació de millors
condicions de treball i de vida, de drets socials i polítics, són alguns dels temes que
per desgràcia en aquest segle XXI continuem reivindicant. Aquest any que la ciutat
commemora el 80è aniversari del bombardeig, volem recuperar la memòria de les
dones que es van organitzar a la rereguarda per fer front a la guerra.
Recuperar la veu i el pensament de les dones al llarg del temps ens permet fer visible
el fil de la història que les vincula i les seves lluites d'avui amb les que han
protagonitzat les dones en el passat. Alhora, visibilitzar la seva història és posar de
manifest com ha estat viscuda la vida quotidiana en el passat, la història de com s'ha
sostingut la vida, encara més rellevant en moments tan convulsos com en temps de
guerra.
Si bé en els últims anys s’ha avançat en la consecució de la igualtat d’oportunitats,
encara avui cal seguir treballant des dels diversos àmbits públics i privats per tal de
reduir progressivament les desigualtats de gènere tal com reivindiquen els moviments
de dones.
Des de l'àmbit cultural, Moviments com el #ME TOO han fet visible el masclisme que
impregna la societat i mostren que cal continuar treballant per una societat més justa
i igualitària. Aquest 8 de març el moviment feminista ha organitzat una vaga per
denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència vers les dones, amb la voluntat
que afecti l’ocupació, el consum i l'educació.

Un cop més, des de la Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers, ens volem sumar a
totes reivindicacions de les organitzacions polítiques i sindicals, moviments socials,
associacions i grups de dones que treballen per la igualtat de gènere per denunciar
que avui encara:

•

Els homes i dones no cobrem el mateix per fer la mateixa feina, que la bretxa
salarial és del 23%.

•

Que som les dones les que tenim un percentatge més alt de contractes a temps
parcial, un 67% del total.

•

Que som nosaltres, les dones, les que patim situacions d'assetjament sexual. I
que l'any passat, una de cada tres dones d’entre 18 i 29 anys va patir
assetjament a la feina.

•

Que som les dones les que assumim la part més important dels treballs de cura
no remunerats i les que veiem minvades les nostres pensions.

Les dones formem part de la societat; una part activa, principal i bàsica per al
desenvolupament de la societat i del futur. Però per poder avançar cal que sumem tots
els esforços amb l'objectiu de construir comunitats més justes i igualitàries. Aquest és
el gran repte que tenim al davant i l'hem d'assolir amb la col·laboració i la complicitat
de totes les institucions, agents socials i el de les dones i els homes dels nostres
pobles i ciutats, perquè només aixi podrem fer-ho realitat.

