
Lema: Juntes, fortes i combatives
Sublema: Construïm l'alternativa feminista

Manifest 8M’20 Camp de Tarragona

Ens trobem un cop més el 8 de març perquè de motius no ens en falten. Sortim al carrer
juntes, fortes i combatives per lluitar contra el sistema patriarcal i capitalista que ens vol
esclaves  i  submises.  Les imposicions,  violències  i  desigualtats  que patim per ser
dones les vivim cada dia, per això la vaga d’avui ha servit per visibilitzar totes
aquelles  tasques  que  realitzem  les  dones  també  els  diumenges,  sobretot  en  els
sectors més precaritzats. No permetrem cap pas enrere en matèria d’igualtat, equitat i
drets. Al contrari: seguirem lluitant per aconseguir un món més just construint juntes
una alternativa feminista que es basi en tres pilars: un canvi socioeconòmic que posi la
vida al centre, una aposta real per la llibertat dels cossos i dels pobles i una lluita activa
contra la violència patriarcal i capitalista.

Volem  una  economia  centrada  en  el  benestar  col·lectiu  que  redueixi  les  jornades
laborals i garanteixi uns sous i unes pensions dignes. Volem un sistema que ens permeti
cuidar i ser cuidades sense imposicions de gènere ni dobles jornades. Exigim uns serveis
públics  de  qualitat  i  gratuïts  i  que  es  reverteixin  les  privatitzacions  i  les  retallades.
Reclamem un habitatge digne i adaptat a les necessitats de cada persona sense que això
hagi de suposar un luxe: l’habitatge ha de ser un dret bàsic, no una mercaderia. No ens
conformem  amb  reformes  que  ens  donin  paritat  en  les  feines  més  prestigiades
socialment  ni  amb  petits  canvis  que  millorin  amb  engrunes  només  la  vida  d’unes
quantes. Ja n’hi ha prou de tenir les feines més precàries, més mal pagades i amb pitjors
condicions! Cuidar no pot penalitzar les nostres carreres laboral, volem que les feines
s’adaptin a les cures, no a l’inrevés!

Però tot això és incompatible dins del marc del sistema capitalista, que roba i explota
sense límits els recursos naturals i les nostres vides en benefici d’uns pocs. Com hem
vist aquests últims dies, vivim sobre un polvorí que pot esclatar en qualsevol moment,
patim malalties i morts prematures a causa de l’activitat d’aquesta indústria i el nostre
entorn natural en pateix les conseqüències en un context d’emergència climàtica. És per
això que les feministes volem que la por canviï de bàndol: volem que les nostres vides
siguin  més  importants  que  l’enriquiment  d’uns  pocs.  Creiem  necessari  construir
alternatives a aquest model depredador de la indústria petroquímica i caminar cap un
sistema productiu (i reproductiu) que reparteixi la riquesa i es posi en benefici del bé
comú. Busquem, financem i construïm entre totes una economia que prioritzi iniciatives
locals que respectin la vida i l’entorn. No abandonem els entorns rurals i revaloritzem
l’activitat agrícola del Camp de Tarragona. Caminem cap a una transició ecològica i
produïm energies netes amb llocs de treballs dignes i segurs. Diguem prou a convertir-
nos  en  l’abocador  de  Catalunya.  I  mentrestant  organitzem-nos,  denunciem  juntes
aquesta màfia i deixem-los clar que no cedirem ni un pam de terra, ni una gota d’aigua,
ni un bocí de cel, ni una vida més. 
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Ens volem vives i amb vides dignes, per això necessitem posar la vida al centre en lloc
del capitalisme, que ens mata, que ens precaritza i que alimenta la feminització de la
pobresa. El que volem és destruir el patriarcat i el capitalisme d’arrel, perquè allò polític
SEMPRE és personal. 

L'alternativa feminista  que estem construint aposta per la llibertat  dels cossos i  dels
pobles: volem decidir sobre el propi cos, sigui com sigui aquest cos; gaudir de la nostra
sexualitat; poder escollir ser mare o no i de quina manera; tenir accés a un avortament
lliure  i  gratuït  si  així  ho  decidim;  prohibir  els  ventres  de  lloguer  i  no  permetre  la
mercantilització  dels  nostres  cossos.  Volem  abolir  el  gènere  i  la  cisheteronorma
imposada; volem dir no al PIN parental, deixar de ser educades en estereotips i rols
de  gènere  que  només  fan  que  condicionar  la  manera  com  entenem  la  nostra
sexualitat i a quins llocs de treball volem i podem aspirar. Per una educació que no
ens faci precàries i en contra de la presència del capital privat a les aules, aturem
la divisió sexual del treball i la feminització de la pobresa. Volem ser-hi presents
als plans docents, prou invisibilització. Lluitem juntes per una educació pública,
popular, laica, en català, feminista i de qualitat.

El  patriarcat  no  entén  de  fronteres.  Veiem  com  segueixen  existint  casos  de
mutilació  femenina  o  matrimonis  forçats  arreu  del  món.  Cap  cultura  hauria
d’estar per damunt de les llibertats i els drets socials. Volem que totes les dones
siguin lliures, per això creiem que cap persona és il·legal; volem tancar el CIEs, derogar
la llei d’estrangeria i esborrar les fronteres d’aquesta Europa criminal. Volem ser dones
lliures en una terra lliure, per això defensem l’autodeterminació de tots els pobles.  

Per tot això, la lluita activa contra la violència patriarcal i el capitalisme ha de ser un
punt ineludible de la nostra acció. Estem cansades de patir tota mena de violències (les
visibles i les invisibles). Contra els feminicidis i les agressions sexuals, deconstruïm la
cultura de la por i de la violació, eduquem i organitzem-nos per practicar l’autodefensa
feminista.

Ampliem la  solidaritat  feminista  i  antirepressiva  a  totes  les  companyes  encausades,
exiliades  i  empresonades arreu del territori.  Entenem com l’únic feminisme possible
aquell que lluita contra el patriarcat, el capitalisme, el racisme i el capacitisme, aquell
que construeix una revolta feminista des de moltes parts del món. La sororitat  és la
nostra millor arma.

Ens trobaran juntes, fortes i combatives.
Revolucionem la plaça, la feina, la casa i el llit!
Sempre anticapitalistes! Visca la lluita feminista!


