MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 DE MARÇ DE 2019
Avui, com cada mes de març, les dones de tot el món tornem a omplir les places i els
carrers per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics són
innegociables. Avui, com cada 8 de març, les dones dels cinc continents alcem les
nostres veus per dir ben alt que sense nosaltres no es mou el món.
Avui recordem les dones que ens han precedit, aquelles que han lluitat pels drets
bàsics que gaudim avui, dones anònimes com les treballadores de la Cotton de Nova
York, les sufragistes de Sèneca Falls o les mestres de la 2 a república. Les dones
sumem complicitats per dir ben alt que som més de la meitat de la població mundial i
que els nostres drets són innegociables.
Malgrat els canvis que hem vist i viscut la desigualtat entre les dones i els homes
encara és una realitat a la nostra ciutat. Encara avui la situació de les dones al mercat
de treball està marcada per la desigualtat salarial, la segregació i la doble presència.
Mentre nosaltres, les dones, ens hem anat incorporant a l'àmbit públic i al treball
remunerat, la major part dels homes no han assumit com a pròpies les tasques de
cura ni les feines domèstiques.
Malgrat la justícia ens equipara en drets, veiem cada dia com les violències contra les
dones es minimitzen als tribunals. Recordem que el jutjat de Granollers denega més
del 70% de les ordres de protecció que sol·liciten les dones que pateixen violència
masclista. Recordem que en els casos de violència sexual encara es culpabilitza i es
qüestiona a les víctimes enlloc de penalitzar clarament els agressors.
Malgrat les institucions garanteixen la paritat, les dones que es dediquen a la política
no sempre ho tenen fàcil. Existeixen encara moltes barreres invisibles a l'entrada de
les dones als espais de decisió i encara ara les dones polítiques s'han de veure
valorades, de de l'àmbit mediàtic, pel seu físic o bé culpabilitzades per ocupar espais
de poder.

Malgrat el moviment feminista va protagonitzar una importantíssima mobilització el
darrer 8 de març, hi ha actors polítics de l'extrema dreta que pretenen relegar-nos a
l'àmbit domèstic i negar-nos la representació a la vida pública.
Malgrat hem aconseguit escoles mixtes, on nens i nenes comparteixen aules, la
coeducació, l'educació per a la igualtat, encara no és una realitat a les nostres escoles
i instituts.
Com diem sovint, la nostra és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que té
molt camí per recórrer.
Des de la Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers, us proposem sumar complicitats,
des de les institucions, des dels agents econòmics i socials, des del moviment de
dones i des del conjunt de la societat civil per garantir els drets bàsics de les dones i
per

avançar

en

la

millora

del

sistema

judicial,

en

la

coeducació

i

en

la

corresponsabilitat entre homes i dones. Només si som capaces de crear unes relacions
que ens permetin créixer en igualtat i llibertat podrem avançar cap a la construcció
d’una ciutat més justa i igualitària.
Avui, 8 de març, volem cridar ben alt que els nostres drets són innegociables i no
farem ni un pas enrere!

