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Manifest 8M Assemblea de Castelló

JUNTES SOM MÉS FORTES! CAP PAS ENRERE!

Ens aturem per canviar-ho tot!!

Avui: 8 de març del 2019,

Les dones de tot el món hem estat convocades 
a una VAGA FEMINISTA.

Venim de lluny, tenim una llarga història que 
ens precedeix i una llarga genealogia de do-
nes activistes, sufragistes i sindicalistes. 

L’any passat, milions de dones a tot el món 
vam protagonitzar una vaga feminista. 

Però nostres vides segueixen marcades per les 
desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions soci-
als i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i la manca de respon-
sabilitat de la societat patriarcal i de l’Estat en els treballs de cures.

Perquè som diverses; les nostres identitats són múltiples: vivim als pobles i a les ciu-
tats: treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures.

Som: paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, amb diversitat sensorial i intel-
lectual, migrades i racialitzades.  

Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, he-
tero i asexuals. 

Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van 
quedar a les fronteres i som les que es van quedar al mar mediterrani i a tots els 
mars. 

Les feministes plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista 
i depredador de la vida en el nostre planeta. Proposem una altra forma de veure, 
d’entendre i estar en el món, de relacionar-nos.

En definitiva, les nostres propostes impliquen un nou sentit comú.

Ens unim al crit global, llançat per les dones d’arreu del món.
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Contra les reaccions patriarcals davant l’avanç de les dones en l’assoliment dels 
nostres drets, i enfront d’una dreta i extrema dreta que ha situat les dones, lesbia-
nes i trans, i sobre tot a les migrades, com a objectiu prioritari de la seva ofensiva 
ultraliberal i patriarcal.

CAP PAS ENRERE! NO PASARAN!

Som TOTES. Juntes, avui, parem el món i cridem: PROU!  De violències masclis-
tes, quotidianes i invisibilitzades. 

VOLEM  poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora. VOLEM gau-
dir d’una vida lliure de violències masclistes.

Denunciem la violència sexual com a expressió de l’apropiació patriarcal del nos-
tre cos que ens afecta a totes.

Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral com una altra forma de 
violència masclista. 

Exigim polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes en el siste-
ma de protecció i recuperació enfront les violències masclistes.

VOLEM protocols i circuits diversos, les dones no som homogènies.

No som víctimes! Som supervivents!

Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

PROU! d’ingerències en les decisions sobre els nostres cossos!

Exigim ser protagonistes de la nostra salut i dels nostres cossos.

VOLEM un tractament de la salut de les dones amb perspectiva integral i diferen-
cial.

Exigim la DESPATOLOGITZACIÓ  de les nostres vides, les nostres emocions, les 
nostres circumstàncies: la medicalització que respon a interessos de grans empre-
ses, i no a la nostra salut. 

Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties!

Exigim la despenalització total de l’avortament , incloent-hi les menors d’edat, així 
com la seva legalització i cobertura gratuïta en tota la xarxa de salut pública.

Nosaltres parim, nosaltres decidim!

Volem el dret a la reproducció assistida per les lesbianes, en tota la xarxa de salut 
pública. 

Volem que les persones amb identitat  trans tinguem accés als tractaments sen-
se que se’ns PATOLOGITZI i tinguem autonomia per decidir si volem aquests 
tractaments. Perquè els nostres cossos no estan obligats a seguir la norma social 
patriarcal i binària.
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Educació sexual per decidir! 

Avortament legal per a no morir!

Salut universal, gratuïta i de qualitat per a totes!

PROU de malabarismes a les nostres vides!

Som les que generem, reproduïm i sostenim la vida.  I normalment S’INVISIBI-
LITZA el valor social d’aquestes aportacions, que fem les dones majoritàriament. 

Sabem fer  i fem saber  que aquesta organització  social és una trampa còmplice i 
imprescindible en el desenvolupament del capitalisme. 

Amb la  VAGA DE TOTES , avui  amb la vaga de cures, reivindiquem  que el treball 
de cures, sigui reconegut com un bé social de primer ordre, i exigim la redistribució 
d’aquest tipus de tasques.

Si  les dones ens aturem,  la vida s’enfonsa!

PROU  de discriminació salarial, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit 
laboral!

Avui també fem vaga laboral, perquè no acceptem estar sotmeses a pitjors condici-
ons laborals, ni cobrar menys que els homes. 

Avui fem vaga contra la precarietat laboral, contra les feines marcades per la tem-
poralitat, la incertesa, els baixos salaris, les jornades parcials no desitjades i les llis-
tes de l’atur femení. 

L’empresa privada, la pública, les institucions i la política són reproductores de 
l’explotació laboral de les dones. 

Per una jornada laboral de 30 hores!

Ser dona és la principal causa de pobresa. 

Exigim  que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital 
amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats dels nostres ci-
cles de vida. No podem ser objecte Ni d’acomiadament, Ni de marginació laboral.

Exigim que s’eliminin les pràctiques laborals de subcontractació i terciarització, 
que precaritzen les condicions laborals.

Denunciem que la renovació de la targeta de residència, estigui vinculada a tenir 
un contracte laboral.

Denunciem la precarització de les treballadores de les llars i de cures, majoritària-
ment migrades, exigim el dret a contractes de treball i salaris dignes. Denunciem 
l’esclavitud moderna que significa el ser treballadora interna.

Exigim la ratificació del Conveni 189 de la OIT per la dignificació del treball de la 
llar i de les cures.
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Exigim la derogació de “l’esmena 6777” que no permet fins al 2.024 la integració 
amb el Règim General de la Seguretat Social.

Exigim pensions dignes per a totes. Demanem la titularitat de les pensions i que el 
temps dedicat a tasques de cura, o el treball agrari, sigui reconegut en el càlcul de 
les pensions, de la mateixa manera que ho és el treball assalariat.

PROU d’explotació i destrucció de la vida en el planeta!

Denunciem el neoliberalisme salvatge, que imposa un pensament únic a nivell 
mundial, oprimeix a les minories ètniques i destrossa el nostre planeta i les nostres 
vides. 

Les dones tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic; i en la 
preservació de la biodiversitat. 

Defensem la sobirania alimentària dels pobles. Donem suport al treball de moltes 
companyes que exposen la seva vida per defensar l’aigua, el territori i els seus 
cultius.

Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia i de la polí-
tica. 

Per tot això fem vaga de consum.

PROU d’educació sexista, racista i colonial!

Avui fem vaga estudiantil, per exigir el nostre dret a una educació feminista, in-
clusiva, pública, gratuïta i laica.  Lliure dels valors heteropatriarcals, neoliberals i 
mercantilistes, que volen utilitzar l’educació com una mercaderia.

Reivindiquem  el nostre dret a una formació afectivo-sexual, que ens eduqui en la 
diversitat; sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a simples objectes i que no 
permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.

Sol·licitem  el manteniment  i  l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a 
les estudiants de tots els nivells educatius.

Denunciem  el pressupost  públic que es destina a les escoles gestionades per  
l’Opus Dei, i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe. 

Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de 
gènere.

Exigim un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una 
educació que fomenti un pensament crític; que no margini les nostres històries dels 
llibres de text; i en la que, la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les dis-
ciplines. 

PROU de racisme i exclusió! Obrim fronteres!

Ens oposem a l’augment armamentístic que destrueix les vides de les persones més 
vulnerables. Les guerres són producte i extensió del patriarcat i del capitalisme, pel 
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control dels territoris i de les persones. La conseqüència directa de les guerres som 
milers de dones migrades i refugiades arreu del món; dones que som victimitza-
des, oblidades i violentades.

NO a les guerres!

NO a la fabricació de material bèl·lic!.

Denunciem les polítiques migratòries i de militarització de les fronteres, que bar-
ren el pas a les persones que fugen de les guerres.

Denunciem les diverses formes de violències (pobresa, espoliació dels recursos 
naturals, violències masclistes, violències armades…). 

Exigim l’acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui.

Cap persona és il·legal!

Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria per racista i xenòfoba.

Exigim el tancament dels CIES per funcionar com a presons i centres de tortura. 

Exigim a totes les administracions públiques que reconeguin el dret a l’empadro-
nament i a l’habitatge de la comunitat migrada. 

Denunciem les violències institucionals racistes; que fomenten normatives i pro-
grames de gestió de la migració sense perspectiva de gènere, ni  intercultural, ni 
decolonial.

NO a l’estigmatització de milers de dones, sobretot migrades, que ens trobem en 
una situació de pobresa i vulnerabilitat.

Exigim polítiques socials, més recursos i de qualitat, per prevenir  i evitar la cri-
minalització de les dones més vulnerables amb família, sobretot migrades, a qui 
se’ns penalitza amb la retirada de la tutela dels fills i filles.

CAP DONA ÉS IL·LEGAL !!!

ENS VOLEM LLIURES,  ENS VOLEM VIVES,  
FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!

AVUI, LA VAGA FEMINISTA NO S’ACABA:  
SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

ASSEMBLEA 8M CASTELLÓ


