8M: feminisme és antifeixisme

[David Sánchez, C’s]
L’actual pandèmia del COVID19 a més de la crisi sanitària està agreujant la crisi
política, social, laboral i de drets civils. Ha intensificat una situació crítica i
estructural de desigualtats i precarietats, expressades en el conjunt de les
nostres vides i que afecta de manera desigual els diferents col·lectius.
Les dones vivim per tot el territori. Amb diversitat funcional, amb diversitat
sensorial i intel·lectual. Som migrades i racialitzades, gitanes i paies. Les nostres
edats són totes i ens sabem lesbianes, transgèneres, bisexuals, inter, queer,
hetero i asexuals. Som les que no hi són. Som les assassinades, som les preses,
som les que s’han quedat als conflictes armats, a les fronteres, a la mar
Mediterrània i a totes les mars.
[Juan Antonio Pérez, PSOE]
Les precarietats laborals s’han agreujat enormement en la situació de COVID. A
les desigualtats ja existents en la discriminació salarial, en la subcontractació a
través de contractes temporals, en les jornades parcials no desitjades, en l’atur,
en els baixos salaris i en la discriminació laboral vers les dones que tenen
criatures, cal afegir aspectes de l’actual situació.
La crisi COVID19 ha posat de manifest l’escassa protecció social d’un sistema
de cures i sostenibilitat de la vida desvaloritzat a tots els nivells. Aquest sistema
és sostingut de forma molt majoritària per les dones, tant de manera remunerada
com per les tasques naturalitzades en l’àmbit de la llar i a nivell comunitari,
realitzades amb sobrecàrregues o externalitzades en condicions precàries.
Per construir unes vides lliures de violències masclistes i institucionals,
denunciem el conjunt de les violències masclistes com a expressió de
l’apropiació patriarcal del nostre cos, que ens afecta a totes
[Albert López, Junts per Cat]
Vivim una situació de crisi sistèmica on els poders econòmics i polítics promouen
les retallades de drets socials i polítics. Aquest embat neoliberal s’acompanya,
en el nostre context més proper, de la visibilitat dels fonamentalismes de
l’extrema dreta que es fomenta des de poders institucionals i econòmics, sovint
vinculats al franquisme, perquè veuen perillar els seus privilegis. L’actual
sistema de justícia i la violència dels cossos policials criminalitzen i estigmatitzen
la protesta i la dissidència. Tenim un exemple clar en el conjunt d’actuacions
contra la llibertat d’expressió.

Les dones grans, la seva saviesa i suport mereixen tots els drets per tal d’assolir
un envelliment digne, amb afectes i agraïments. Volem pensions dignes per a
totes (amb ple reconeixement dels treballs de cures, de les feines agràries,
ramaderes i pesqueres) i xarxes comunitàries i autogestionades de cures!. I
també volem una societat que permeti que les dones joves accedeixin al treball
remunerat digne i que puguin desenvolupar projectes de vida amb futur.
[Pol Álvarez, Junts x SQV]
Amb tot, doncs, el 8 de març, la lluita feminista, la lluita per la igualtat, la lluita per
una democràcia plena, respon en bona mesura a uns objectius i reivindicacions
clares que a continuació exposem:


Enderrocar el sistema capitalista, hetopatriarcal i colonial per tal deconstruir
una societat on les dones, lesbianes i trans visquem en llibertat i amb una
vida digna. La lluita feminista s’expressa ARREU DEL MÓN i està més viva
que mai.



Acompanyar a la diversitat afectiva-sexual, corporal i de gènere a la
infància i adolescència , per construir rols que trenquin amb els estereotips
de gènere, que possibilitin l’exploració lliure i el creixement individual i
col·lectiu i que no ens obliguin a encaixar en cossos, identitats i sexualitats
binàries o normatives.

[David Caminal, Junts x SQV]


Aconseguir una societat totalment inclusiva per a les dones, lesbianes i
transgèneres, perquè a cap espai de relació social se’ns rebutgi si no tenim
l’aspecte o la imatge normativa i farem front a qualsevol llei que no reconegui
plenament els nostres drets.



La coeducació, la formació afectivo-sexual i el desenvolupament del
pensament crític han de ser transversals i presents a totes les etapes
educatives.



Denunciar la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de
nosaltres, com una altra forma de violència masclista. Totes aquestes
violències en la situació del COVID s’han vist augmentades.



Denunciar les polítiques neoliberals que volen utilitzar l’educació com a
mercaderia. Denunciem que en escoles privades concertades i,
especialment, en les de l’Opus Dei, encara segreguen per sexe i fomenten
valors reaccionaris. Denunciem l’extrema dreta i el feixisme que han tornat a
l’ofensiva amb el fantasma de l’adoctrinament.

[Josep Coll, Junts x SQV]


Exigir la llibertat de les preses polítiques, el lliure retorn de les exiliades i la
cancel·lació de totes les causes obertes al voltant de les mobilitzacions pel
dret a l’autodeterminació. I la fi de la violència policial, la judicialització de la
política i la criminalització del dret a la protesta. Fem bandera de la solidaritat,
de la nostra tendresa i de la nostra força per assenyalar un sistema
penitenciari que condemna la dissidència política i la pobresa i on totes les
preses pateixen per partida doble les discriminacions, violències quotidianes
i perpetuació dels mandats patriarcals.



Exigir polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes en el
sistema de protecció i recuperació enfront de les violències masclistes.
VOLEM protocols i circuits diversos perquè les dones no som homogènies.
Prou re-victimització. No som víctimes! Som supervivents! Hem
sobreviscut gràcies a la sororitat i a l’autodefensa feminista.

[Àlex Brossa, Junts x SQV]


Exigir protecció efectiva de les supervivents de la tracta amb finalitat
d’explotació sexual. En nombrosos sectors hi ha tracta d’éssers humans i la
seva causa no és la prostitució, sinó el tancament de les fronteres europees,
les restriccions que imposa la Llei d’estrangeria i la clandestinitat obligatòria.



Exigir que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són
garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes;
que reconegui d’una vegada per totes l’ampli ventall i no només les de l’àmbit
de l’(ex)parella. Per tant, reclamem canvis estructurals claus per a la
prevenció, l’atenció i la recuperació de tota mena de violències masclistes
que suposen riscos afegits al de la pandèmia per a la salut mental i física.

Enguany la COVID no ens permetrà visibilitzar-nos juntes i multitudinàries, però
no renunciarem a prendre els carrers, no tindrem por, estarem en milers i milers
de territoris.

Amb pandèmia o sense pandèmia, la nostra lluita continua!

