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“FEMINISME PER A UNA TRANSFORMACIÓ SOCIAL”
La globalització, l'hegemonia de les polítiques neoliberals, el lliure
comerç,… són aspectes que contribueixen al sosteniment i la legitimació
de les desigualtats i les injustícies, atès que el poder es troba concentrat en
poques mans, generant un augment en la bretxa entre les poblacions riques i
pobres, igual que ha obert la bretxa de gènere, una vegada més som les dones
les que sofrim directament les conseqüències del model neoliberal. És
necessari vetllar per l'aplicació del principi d'Igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes en les Polítiques Públiques, de manera, que es garanteixi
l'accés a tots els recursos en igualtat de condicions.

Totes aquestes polítiques no sols afecten la població sinó també al medi ambient.
Recentment s'ha realitzat a Madrid el Cim Social pel clima on no s'han arribat a
acords significatius que acabin amb la deterioració del planeta, els països més
contaminants (els EUA, Rússia, la Xina) no ratifiquen cap dels acords, en aquests
moments estam en un punt de no retorn. Avui dia ningú nega l'escalfament global
del planeta, els resultats del qual han estat catastròfics i estam començant a
sentir l'augment de fenòmens climàtics extrems que provoquen mort i destrucció,
afectant les persones en pitjors condicions de vida. És necessari replantejar
estratègies i donar-li veu al moviment feminista, perquè el feminisme és
necessari i les seves alternatives fonamentals per a salvar el Planeta, ja que
es posa la vida en el centre de tot.

Les dones estam més sensibilitzades, no és gratuït que moltes activistes
mediambientals siguin dones, defensen la Terra, ja que saben que és
imprescindible cuidar-la, respectar-la i mantenir-la, perquè és la que ens dóna
la vida. Les polítiques neoliberals de les grans corporacions, que l'única cosa
que volen és aprofitar-se de les riqueses naturals dels diferents pobles, assetgen
i persegueixen a aquestes activistes arribant fins i tot a l'assassinat per a
preservar els seus interessos, no oblidem a Berta Càceres (Hondures), Laura
Vásquez (Guatemala) i Emilsen Manyoma (Colòmbia), que han estat

assassinades per defensar el seu entorn, igual que altres defensores del medi
ambient, segons l'associació de consumidors orgànics, dos de cada tres
activistes assassinats/des són activistes mediambientals.

Aquest fenomen porta al fet que cada vegada les dones siguin més protagonistes
de les migracions contemporànies, ja que, no sols el conflicte armat fa que les
dones abandonin les seves llars, sinó que les crisis climàtiques també
produeixen les seves migracions. La feminització dels fluxos migratoris no és un
reflex de la feminització de la pobresa.

Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización de las
Mujeres creiem que per a evitar la crisi climàtica, les desigualtats, l'exclusió,
la bretxa de gènere i la bretxa entre la població rica i la pobra, s'ha de fer a
través del feminisme, per a substituir-lo per un sistema que prioritzi el
manteniment de la vida, un sistema econòmic feminista, just i sostenible,
reclamant la fi del patriarcat capitalista que domina, oprimeix, empobreix, mata a
les dones i destrueix el planeta.

La resposta és la sostenibilitat de la vida humana, de tal manera que es
produeixi una reorganització social que inclogui un nova organització dels temps
i del treball tant mercantil com de les cures, donant a aquests últims el valor que
li correspon, és fonamental un canvi en la vida quotidiana, en l'estructura del
consum i de la producció i per descomptat un canvi de valors. Però la
sostenibilitat de la vida va més enllà de la vida humana, també en precís la cura
de la naturalesa per a arribar a un estat realment sostenible.

Per tot això des de la Secretària de la Dona del STEI Intersindical i
l'Organització de Dones reivindicam que el feminisme és fonamental per a
una transformació social.
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