
8 DE MARÇ DE 2021

LA VIDA COM A PRIORITAT, LA VIDA EN EL CENTRE

Aquest 8 de Març està marcat per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La
pandèmia ha provocat milers de morts i molt de sofriment i també ha destapat
com són d’imprescindibles els sistemes de protecció social i el reforç de la sanitat
pública i universal.

Per això enguany, més que mai, refermem la nostra aposta per la vida i per la
dignitat de les persones. L’economia i la política han d’estar al servei de la gent, i
no  al  revés.  Els  interessos  d’unes  minories  no  poden  posar  en  perill  la
supervivència i la sostenibilitat de la vida en el planeta, la nostra casa comuna.

La  pandèmia  ha  posat  de  manifest  que  bona  part  dels  treballs  essencials  i
ineludibles són, molt sovint, treballs precaris i poc valorats, majoritàriament fets
per dones. I és que les faenes de cuidar, netejar, alimentar i procurar benestar
encara no es reparteixen equitativament i, quan són remunerades, se sotmeten a
unes condicions laborals molt dures.

La  crisi  sanitària  no  ens  oculta  tampoc  altres  crisis.  No  tanquem  els  ulls  al
creixement de les desigualtats, de la violència, del militarisme i del racisme. No
ignorem la terrible explotació dels països empobrits,  que va començar amb el
colonialisme i que encara dura. Som conscients que la crisi climàtica i ambiental
requereixen un canvi radical en la nostra manera de produir i de consumir.

La  nostra  perspectiva  és,  per  tant,  ecofeminista.  L’ecofeminisme és  alhora  un
projecte polític, ecològic i feminista. És un moviment actiu i solidari, que legitima
la vida i la diversitat. Les dones han adquirit una gran capacitat de treball en xarxa
amb altres dones de la família, del veïnat, amigues o companyes que s´han donat
suport mútuament. Aquesta capacitat de generar treball en xarxa per a satisfer
necessitats col.lectives és central per a construir una societat basada en la vida.

Són nostres, també, les reivindicacions de les dones amb diversitat funcional i, per
això, reclamem la figura laboral de l'assistent personal per a tot el col·lectiu de
persones amb necessitats de suports humans generalitzats i permanents.

Estem orgulloses de ser feministes. Perquè amb la lluita feminista construïm una
societat  més  lliure,  més  igualitària  i  més  justa.  Una  societat  on ser  ames  del
nostre  cos,  on  poder  decidir  per  nosaltres  mateixes,  sense  tuteles  morals
imposades. La lluita feminista és de totes les persones, hòmens i dones, perquè la
desigualtat ens afecta a totes i tots.

Els  nous  feminismes  formen part  d’un  procés  de  transformació  radical  de  les
societats, l’economia i les relacions. Proposem altra forma de veure i entendre i
d’estar al món, compartint, dialogant, amb sentit comú i justícia, on no es legitime



la desigualtat, la pobresa, ni cap tipus de violència cap a les dones ni  cap a la
resta de persones.

En eixe camí, donem suport a la redacció i aprovació d'una llei que garantisca a
les persones trans el seu dret a l'autodeterminació de gènere, que corregisca el
desemparament normatiu en què es troben i  que elimine la desigualtat a què
s'enfronten en l'actualitat.

Ens  volen  dòcils,  submises  i  callades.  Nosaltres  ens  volem lliures,  feministes  i
rebels.
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