DECLARACIÓ 8 DE MARÇ 2018: FEM VAGA. FEM REPÚBLICA. LLIBERTAT
Juntes som més! diu el manifest del 8 de març 2018 cridant a totes les dones a
plantar-nos i fer vaga. Una vaga laboral, de cures, de consum i estudiantil.
Des de la sectorial Dones ANC animem a totes a sumar-nos a la mobilització
internacional de la vaga per reivindicar i fer visibles les desigualtats i opressions que
patim les dones d'arreu.
Tenim tots els motius del món per sortir al carrer:













les diferències salarials entre homes i dones d'un 23% de mitjana que
equivalen a treballar sense cobrar uns 60 dies l'any, amb incidència directa en
les cotitzacions i prestacions vinculades (d'atur, jubilació, etc).
la precarietat laboral amb salaris minsos, dobles jornades reduïdes o parcials,
que ens aboca a la pobresa o la manca de prestacions per les autònomes!
l'explotació laboral de moltes dones que treballem en els sectors treball
domèstic, de cures, les cambreres de pisos, etc.
la penalització laboral per maternitat, amb conseqüències directes pel
desenvolupament professional.
la manca de reconeixement dels treballs de cura no remunerats, realitzats al
llarg de la vida, que per a moltes dones ha estat la major ocupació i ara
sobrevivim amb pensions no contributives sovint insuficients.
les violències masclistes que patim al llarg de la nostra vida, des que som
petites, a l'escola, a casa, al carrer, fins a les 13 dones assassinades (més els
28 feminicidis que no compten pel codi penal) l'any passat als Països Catalans.
el desequilibri en la representació de les dones en els mitjans de comunicació,
a les institucions i a tots els estaments polítics, econòmics i socials
el desmantellament dels serveis públics, ja sigui per privatitzacions o per
retallades pressupostàries.
el malbaratament dels diners públics, guardiola de les pensions inclosa, per
cobrir pèrdues de la banca i d'empreses privades, mentre es financen escoles
que segreguen per sexe, es compren materials bèl·lics i es tapen casos de
corrupció.

I afegim, la vulneració de drets i llibertats fonamentals i la situació d’abús de dret que
tenim ara mateix a casa nostra!
Per això, fem una crida a resistir juntes davant la deriva antidemocràtica de l'estat
espanyol, perquè la violència d'estat és una manifestació més de les violències
patriarcals que patim.
Com a feministes sempre hem defensat que un poble no pot ser lliure si les dones del
país no ho són, i avui més que mai, diem que nosaltres no ho som si el nostre poble no
és lliure.
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DIEM PROU 155.
CRIDEM PROU REPRESSIÓ.
EXIGIM PROU VIOLÈNCIA D'ESTAT.
Des de l'empoderament col·lectiu que ens reconeixem, posem en valor que som
República i tenim la millor oportunitat per incorporar les reivindicacions que ens porten
a sumar-nos a la vaga feminista i a la construcció de la República, des de la nostra
quotidianitat i des del procés constituent popular que hem d'endegar.
Una República que volem que posi al centre els treballs de cura i la sostenibilitat de la
vida, amb un estat a favor de totes les persones (i no al servei dels mercats), on totes
siguem ciutadanes lliures, subjectes de ple dret, vinguem d'on vinguem i parlem la
llengua materna que parlem.
Una República que reconegui tots els drets sexuals i reproductius, que aposti per
l'educació afectiva sexual diversa i trenqui amb l'androcentrisme dels continguts
curriculars i amb les imposicions heteropatriarcals que reprodueixen les desigualtats
que ens oprimeixen.
Una República en la que posem tots els esforços en deixar a zero la xifra dels
feminicidis i en aturar d'arrel totes les violències masclistes.
Una República solidària amb aquelles que fugen de la seva terra per sobreviure i
compromesa amb la llibertat de tots els pobles.
Com ja vàrem fer el 3 d'octubre i el 8 de novembre, aquest 8 de març tornem a fer
vaga!
Tot el suport a les dones i criatures que viuen situacions de violència!
Tot el suport a les 1.066 persones ferides per les forces policials de l'estat espanyol l'1
octubre!
Tot el suport a la comunitat educativa per defensar l'escola catalana sense por malgrat
la repressió que pateix!
Tot el suport a les persones encausades, empresonades i exiliades per fer realitat l'1
d'octubre i defensar la república!
Tot el suport a la Laura, la Neus, la Susanna i la Txell, parelles dels presos polítics!

LLIBERTAT per a totes i tots!
Dones lliures en un poble lliure!
VISCA EL 8 DE MARÇ
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