
 
 

 
 

MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8-M 
 

De nou, el 8 de març commemorarem el Dia Internacional dels Drets de les 
Dones, una data d’homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: 
hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les 
dones només pel fet de ser dones. 
 
El lema de les Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món 
de la COVID-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com 
les crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes, no només 
des de l’àmbit de la salut, sinó també en l’àmbit econòmic i social (més atur, 
més precarietat, menys conciliació...), i ha fet visible la fonamental contribució 
de les dones en sectors precaris, però essencials, com el de les cures o la neteja, 
i les càrregues de feina desproporcionades que suporten. 
 
És necessari reivindicar la política com l’eina vital per transformar la realitat i 
assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que neixin i creixin en 
igualtat d’oportunitats, en plena fraternitat i respecte. Això només serà possible 
amb governs amb polítiques públiques feministes. 
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot 
permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap 
àmbit (educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap 
manera, cap, no podem permetre que ni una sola dona pateixi violència 
masclista. Les dones necessitem governs amb polítiques públiques feministes, 
governs que prioritzin posar fi a la violència masclista. 
 
Necessitem governs amb polítiques públiques feministes amb voluntat de lluita 
contra la feminització de la pobresa i el sostre de vidre. La crisi de la COVID-19 
també ha causat un fort impacte i ha agreujat la situació de les dones, ocupades 
sistemàticament en un mercat laboral desigual, segregat, feminitzat i més 
precaritzat que en el cas dels homes. 
 

Necessitem governs amb polítiques feministes que treballin realment per la 

conciliació, la corresponsabilitat i els nous models de masculinitat. Reivindiquem 

que el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat 

reals. Volem fer de la coeducació el motor vital transformador de la societat per 

impulsar un nou contracte social lliure de masclisme, que prioritzi la tolerància 



 
 

 
 

zero envers les violències masclistes. Volem lluitar contra la mercantilització del 

cos de les dones (prostitució, pornografia, ventres de lloguer...).   

Des del món local, sempre a primera línia i capdavanters a l’hora d’atendre les 

necessitats més immediates, seguirem lluitant perquè aquesta crisi no suposi 

cap pas enrere en els avenços socials que hem anat assolint els darrers anys. 

Enguany no podrem sortir al carrer massivament, però igualment farem sentir la 

nostra veu; impregnarem les xarxes de les nostres reivindicacions i farem sentir 

el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i 

professional. Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, 

inclusiva i integradora.  

Els governs locals hem d’esforçar-nos, ara més que mai, a incorporar la mirada 
de gènere en les polítiques públiques i a aplicar tots els projectes de recuperació 
i protecció social al nostre abast durant els propers anys, a fi que es faci efectiva 
una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el 
fonament i l’efectivitat de tots els nostres drets. Hem de ser un país que treballi 
per la igualtat d’oportunitats en la diversitat i ens comprometem, juntament 
amb la resta d’institucions, els agents socials i les dones i els homes dels nostres 
pobles i ciutats, a fer-la realitat.   

Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles que cal superar, els 

objectius per assolir. Per això, en el marc del 8 de març, reivindiquem la 

necessitat d’unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones 

progressistes i del moviment feminista. 

 

Les dones necessiten governs amb polítiques públiques feministes que prioritzin 

la defensa dels seus drets. 

Perquè sense drets no hi ha igualtat. 

Perquè sense igualtat no hi ha llibertat, LES DONES NECESSITEM GOVERNS AMB 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES FEMINISTES! 


