MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ:
LLUITEM PELS NOSTRES DRETS!
Avui, 8 de març, la lluita feminista fa sentir un cop més la seva veu per exigir i reclamar la igualtat
real en drets, llibertats i oportunitats per a totes nosaltres. És un dia de reconeixement a totes aquelles
que ens han precedit en la nostra lluita, que generació rere generació han anat avançant en la
conquesta dels drets civils que ara tenim i exercim. Tanmateix, la lluita per la igualtat no està
acabada: el 8 de març segueix sent dia de reivindicació i de lluita per tot el que ens queda per
aconseguir.
En els darrers anys hem patit ofensives neomasclistes que han retallat els nostres drets de ciutadania.
Des del més bàsic i inherent a la nostra subjectivitat, el dret al propi cos, la victòria masclistaha
suposat que sigui negat a les menors de 16 i 17 anys, confinant el seu projecte vital a les decisions de
terceres persones. Igualment, la crisi econòmica ha suposat que moltes de dones hagin de vetllar per
un seguit de necessitats que anteriorment quedaven parcialment satisfetes pels serveis públics, com a
conseqüència de la constant lapidació de l’Estat del Benestar a través de les polítiques d’austeritat.
Aquest desmantellament ha suposat el replantejament de molts projectes vitals i de manera
desproporcionada ha afectat a la llibertat i desenvolupament de les dones.
Igualment, la lluita per la igualtat ha anat perdent recursos i presència en les institucions, quedant
configurada com una demanda que serà atesa des de la mediocritat i a llarg termini. En aquest sentit,
avui a Catalunya el pressupost per a les polítiques de dones està constituït per un 31% menys de
recursos respecte el 2010. Aquesta davallada suposaun abandonament de les polítiques d’igualtat, i
comporta un infrafinançament de les entitats locals i de les entitats de defensa dels drets de les dones
que s’erigeixen com a primeres trinxeres per a continuar aquesta lluita.
Igualment, la falta de reconeixement del treball de cura agreuja la situació de les dones, generant una
estructura del mercat laboral exclusivament basada en el treball productiu que ens relega a sous i
treballs precaris. Així, encara que no se’ns nega el dret a la formació i al treball, les expectatives de
les dones no estaran plenament satisfetes en la mesura que segueixen intactes els mites que genera la
cultura de la meritocràcia i la plena ocupació. Una expressió paradigmàtica d’aquests situació és
l’anomenat “sostre de vidre” que dia rere dia se segueix reafirmant, excusant-se en la disponibilitat
ininterrompuda i la millor formació que pretesament ostenten els homes.
La invisibilització de les dones a determinats sectors socials i professionals és indispensable per a
construir una verdadera societat democràtica. La presència equitativa de dones als mitjans de
comunicació, als llocs d’alta direcció i a tots els poders de l’Estat és essencial per a construir una
societat verdaderament democràtica.
Per tot això, existeix la urgència de crear un espai públic feminista íntimament vinculat amb el
desenvolupament de la democràcia, que aconsegueixi transmetre la importància que les dones ens
apropiem dels recursos polítics. I per això ens sumem a les convocatòries unitàries d’aquest 8 de març
i animem a secundar l’aturada de dones de 12 a 12.30h en el marc de l’aturada que es fa a nivell
internacional.
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