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El pròxim 8 de Març, dia Internacional de la Dona, el moviment feminista amb el 

suport d'organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoquen una vaga 

feminista a lo llarg de la nostra geografia i que, darrere l'èxit de l'any passat, aquest 

2019 aconsegueix una dimensió internacional. 

Esquerra Unida secunda la Vaga Feminista del 8 de març 

La vaga feminista és una convocatòria de 24 hores de denúncia enfront de les 

desigualtats, les discriminacions i les violències estructurals que sofreixen més de la 

meitat de la població mundial, les dones, però també de reivindicació d'un nou 

model social, just, democràtic i igualitari. 

Per tant, la vaga feminista respon també de forma estructural, contra el sistema 

capitalista i patriarcal que es basa en treure beneficis i privilegis de les desigualtats i 

opressions que sofreixen totes les dones en tota la seva diversitat (migrants, 

racialitzades, trans, amb diversitat funcional, joves i majors). La invisibilització dels 

treballs d’atenció als malalts, la feminització de la pobresa, les violències masclistes 

o la falta de llibertat en les identitats sexuals i/o expressions de gènere són alguns 

dels símptomes de la subordinació social a les quals es veuen sotmeses en totes les 

esferes de la vida i fa ineludible prendre tots els espais que també els pertanyen: els 

carrers, les institucions, els centres de treball o estudi, els mercats, etc. Per a 

demostrar que si elles paren, el món es desploma.  

Un món que, pel seu funcionament, dades i pràctiques, les engloba i les dibuixa en 

aquests escenaris: 

A tot el món, les dones guanyen només entre el 60 i el 75 per cent del salari dels 

homes en treballs d'igual valor. A llarg termini, aquesta bretxa salarial afecta a les 

seves pensions. A més, sofreixen major risc de pobresa i exclusió social que els 

homes, instal·lant-se especialment en les llars monomarentals. 

A l'Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a l’atenció dels malalts 

i a la reproducció social aconsegueix el 53% del PIB, la qual cosa significa que 



l'Estat fa recaure en les dones gran part del que hauria d'estar atès a través dels 

serveis públics i la corresponsabilitat dels homes. Això exigeix enfortir les polítiques 

públiques i lleis en matèria de dependència i serveis socials que han estat 

privatitzades, mercantilitzades i individualitzades. 

La pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs no està garantida per a totes les 

dones (migrants, dones entre els 16-18 anys o persones gestants). La legislació 

existent permet que la classe mèdica més reaccionària puga negar-se a realitzar 

l'IVE i que el Codi Penal continue contemplant l'avortament com un delicte. En 

aquest aspecte, les dones exigeixen que es realitzen de forma gratuïta i dins del 

Sistema de Salut públic i vénen a denunciar la repressió cap als qui encapçalen la 

lluita pels drets socials i reproductius. 

La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. En l'art, en la 

literatura, al cinema, en les matemàtiques, en la biologia, en l'enginyeria o 

arquitectura… les dones a penes existeixen. Aquesta invisibilització les elimina de la 

Història i fa que totes les seves aportacions hagen i continuen sent totalment 

ignorades. Davant aquesta situació exigeixen una memòria històrica feminista que 

reivindique i rescate el paper i la presència imprescindible de les dones en temaris i 

materials docents en tots els nivells educatius i en tots els espais culturals. 

Les dones estan desprotegides enfront de les agressions sexuals i les violacions. A 

més, des de 2016 s'han comès 89 agressions sexuals múltiples en l'Estat Espanyol. 

Cal una educació afectiu-sexual des de la igualtat i la diversitat sexual, identitat i/o 

expressió de gènere i que eduque als homes en una masculinitat no violenta. 

Els continus assassinats de dones han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta 

inacceptable realitat, que consolide la construcció d'una cultura anti patriarcal per a 

erradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les dones. El Pacte d'Estat contra 

les violències masclistes –d'altra banda insuficient– ha de dotar-se de forma 

immediata de recursos i mitjans suficients per al desenvolupament de polítiques 

globals, reals i efectives que ajuden a aconseguir una societat lliure de violències 

contra les dones i nenes. 

La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres/úters de 

lloguer, no ho oblidem, de dones pobres que són qui es veuen obligades a aquesta 



forma d'explotació capitalista i patriarcal, és un nínxol de mercat que mercantilitza 

els seus cossos. 

Les milers i milers de dones i nenes traficades per a consum sexual dels homes i la 

seva irrefutable connexió amb la «indústria del sexe» i la prostitució, fa 

imprescindible la posada en marxa de polítiques públiques i protocols globals contra 

la tracta que implementin el Protocol de Palerm perquè les dones víctimes de tràfic i 

en situació de prostitució tinguen alternatives formatives i laborals, assistència social 

i mecanismes d'asil i protecció reals. 

Les dones migrants sofreixen majors violències en el procés migratori i 

discriminacions xenòfobes i racistes quan arriben a l'Estat Espanyol. Per això són 

necessàries unes polítiques d'estrangeria que respectin els drets humans i unes 

polítiques públiques estatals que creen alternatives per a les treballadores migrants 

en situació administrativa irregular, que lluiten contra la seva exclusió i abús en el 

mercat laboral. 

Per aquestes i moltes més raons és necessari que aquest Ajuntament/Diputació 

done suport a la Vaga Feminista convocada per al 8 de març. Una vaga que anirà 

emmarcada amb grans manifestacions al llarg de tot el territori espanyol on les 

dones prendran els carrers per a demostrar que no només cal parar el món, sinó 

que també cal transformar-lo, canviant els models patriarcals i capitalistes per 

models d'igualtat, justícia, paritat, llibertat, diversitat i democràcia. 

Per tot açò, i moltes més raons, des d’Esquerra Unida donem suport a la Vaga 

Feminista convocada per al 8 de març. Una vaga que anirà acompanyada de grans 

manifestacions a tot el territori de l’Estat, on les dones ompliran els carrers per a 

demostrar que no sols hi ha que aturar el món, sinó que també hi ha que 

transformar-lo, canviant els models patriarcals i capitalistes per models d’igualtat, 

justícia, paritat, llibertat, diversitat i democràcia.  

Així mateix, exigim l’articulació en la pràctica, de polítiques globals amb dotació 

econòmica suficient, de gestió pública, amb estadístiques i avaluacions, que canvien 

la realitat material de les dones, per aconseguir la igualtat real.  
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