MANIFEST DE L’ORGANITZACIÓ DE DONES DE LA CONFEDERACIÓ
INTERSINDICAL I DEL SINDICAT STEI PER AL 8 DE MARÇ

“LES LLUITES FEMINISTES COM A MOTOR DE CANVI”
Celebrem un nou 8 de març. Dia Internacional de les Dones. Una data amb un gran significat, el
que li donem les dones que dia a dia lluitem per aconseguir el lloc que ens correspon en la
societat.
Les lluites feministes han estat moltes i després d'elles s'han anat aconseguint millores en els
drets de les dones, però els avanços no són proporcionals als sacrificis q han suposat; per a
moltes dones parlar, opinar, decidir i expressar-se lliurement,… els ha costat perdre, fins i tot,
la vida.
Les primeres vindicacions de les dones giraven entorn la igualtat amb els homes en drets civils i
laborals, accés a l'educació i al vot. Que les dones comencessin a adonar-se de la seva exclusió
dels beneficis aconseguits en les lluites socials, va ser el revulsiu per començar a prendre
consciència com a grup sotmès al patriarcat i l’androcentrisme establert.
El feminisme va començar al segle XVIII. Així Olimpia de Gouges, va escriure Els drets de la
dona i la ciutadania, aquest desacatament a les normes establertes la van portar a la guillotina.
Mary Wollstoncraft escrivia Vindicació dels drets de la dona, considerada l'obra que va donar
lloc al feminisme. Seguint les lluites feministes al segle XIX, sorgeix el sufragisme; les dones
segueixen lluitant per la igualtat de drets i demanen el vot per a les dones. Els moviments
sufragistes van sorgir a Estats Units, estenent-se a Anglaterra i posteriorment a altres països.
D'aquest moviment va sorgir la lluita cívica actual: manifestacions, concentracions,
desobediència pacífica,… Però una altra vegada el camí va ser llarg fins a aconseguir el vot; el
primer país que va donar el vot a les dones va ser Nova Zelanda en 1893, però encara el sufragi
femení, no és universal en tots els països, al 2016 encara hi ha països que no permeten votar a
les dones.
Seguint amb les lluites feministes, les dones prenen consciència de les desigualtats derivades
del patriarcat i de l’androcentrisme, reivindiquen la Despenalització de l'avortament (la dona
té ple dret a triar si vol ser mare o no), mesures contra la violència de gènere, polítiques
d'igualtat. Alliberament sexual, canvis en els rols familiars, identificació dels micromasclismes.
Figures emblemàtiques d'aquesta època són Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millet,..
des de 1948 es demana la despenalització de l'avortament, meta encara no aconseguida, és
més, no fa tant en aquest país es va intentar una modificació de la llei de l'avortament vigent,
aquesta modificació suposava una reculada important. La mobilització que va generar entre les
feministes, va derivar en una massiva manifestació a Madrid, i la dimissió del ministre de
Justícia.
Respecte a la resta de reivindicacions, com a mesures contra la violència de gènere o
polítiques d'igualtat, no és necessari dir que falta molt per aconseguir. Novament les
feministes hem sortit al carrer de forma massiva per demanar als diferents Governs , mesures
efectives per lluitar contra les diferents violències masclistes.
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Les dones, hem aconseguit entrar al món laboral, però les responsabilitats familiars segueixen
recaient sobre les nostres espatlles, els càrrecs de poder segueixen en mans dels homes; entre
les mesures preses per evitar aquesta discriminació estan les quotes, paritat en els càrrecs,..
Però és això suficient? És clar que no, mentre els homes vegin a les dones com a éssers
inferiors i no com a iguals amb els mateixos drets i obligacions, no aconseguirem la igualtat.
Dins del feminisme hi ha diversos corrents: ecofeminisme, cyberfeminisme, teoria queer,…
totes elles han servit per mostrar les desigualtats que seguim sofrint les dones.
Les reivindicacions feministes, “gràcies” a la crisi mundial que estem sofrint, han ressorgit de la
seva letargia. El feminisme està actiu. La Lluita segueix i seguirem lluitant per totes les dones
del passat, per les dones actuals i per les dones del futur, perquè “el feminisme és el motor del
canvi”.
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