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LLUITEM PER MÉS DRETS, TREBALL DIGNE, JUSTÍCIA I LLIBERTAT PER A LES DONES!
Davant la celebració del 8 de març, EUiA refermem el nostre compromís de lluita per una vida i un 
treball amb drets, justícia i llibertat per a les dones.

Els primers mesos del 2017 tenim més raons per commemorar aquest dia amb lluita i rebel·lia; el mas-
clisme segueix assassinant les dones més que mai: això es feminicidi.  Calen més mesures de tot tipus 
per acabar amb aquesta xacra endèmica: de formació, de protecció, d’acolliment, d’ajuda econòmica 
i social i també l’enduriment de les penes. Des d’EUiA manifestem la nostra preocupació i reprovació, 
perquè una societat on persisteix la violència masclista no és una societat plenament democràtica.

Malgrat la propaganda oficial dels governs espanyol i català sobre una suposada recuperació de 
l’economia, les seves reformes laborals han destruït ocupació per substituir-la per treball en precari. 
Aquestes reformes no han permès sortir del llindar de la pobresa i han cronificat la bretxa econòmica 
en salaris, pensions i prestacions de desocupació, elements que castiguen especialment les dones.

Les polítiques austericides a l’Estat espanyol, Catalunya i Europa fan que les dones visquin en 
pitjors condicions: pobresa energètica, desnonaments, retallades en drets de ciutadania com la 
sanitat, l’educació i la dependència o en la protecció de les persones, sent especialment vulnera-
bles les dones migrades i les que esperen refugi.

Denunciem la supressió per part del Tribunal Constitucional dels articles 33, 36, 39, 40 i 44 de 
la llei 17/2015 per la igualtat entre dones i homes, referents a: prevenció d’assetjament sexual 
a les empreses i plans d’igualtat a les de menys de 250 treballadors/es; responsables sindicals 
d’igualtat i garantir la presència de dones en la negociació col·lectiva; mesures de prevenció de 
riscos laborals pel que fa a la fertilitat, l’embaràs i la lactància, a més de l’atur. Només són alguns 
exemples de la desigualtat en que es desenvolupa la quotidianitat de les dones, amb dificultats 
creixents per afrontar dignament les necessitats més elementals. Tot plegat incrementa les desi-
gualtats socials i les desigualtats entre homes i dones, reduint els seus drets.

Les polítiques conservadores que s’estan imposant pretenen que les dones tornin a assumir els 
rols tradicionals. Amb l’excusa de la crisi es busca que surtin del mercat laboral, on les seves 
condicions són cada vegada més precàries, i que retornin a la llar, perquè de nou se’ls atorga en 
exclusiva la cura de la família, de petits, grans i dependents, fent que les dones substitueixin la 
desmantellada funció social de l’Estat.

I malgrat tot, les dones són motor de canvi. Avui, a Catalunya i a l’Estat espanyol són referència en la 
configuració d’espais d’unitat popular que aspiren a canviar aquest model de societat i avantposar les 
necessitats de les persones, amb noves formes de lluitar i de fer política, més feminista i antipatriarcal.

També considerem violència i precarietat que es vulgui imposar a les dones la condició de perso-
nes tutelades, sense capacitat per a decidir sobre el seu propi cos. Per això reivindiquem el dret a 
l’avortament i a la contracepció lliures i gratuïtes.

Des d’EUiA cridem a participar a les manifestacions i activitats unitàries que amb motiu del 8 de 
Març tindran lloc arreu de Catalunya, com l’aturada mundial contra la violència masclista que 
es farà de 12 a 12.30h el mateix dimecres 8 de Març.

VISCA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA!

MANIFEST 8 DE MARÇ, 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA


