
 

Des de fa anys les dones estam reivindicant, la recuperació en uns casos o la concessió en 

uns altres, de drets que el patriarcat, en el seu intent de sotmetre a les dones, ens ha usurpat. 

Lluny de doblegar-nos, ens hem unit per lluitar pels nostres drets i des dels moviments 

feministes, ens hem mobilitzat per a dir que “ja n'hi ha prou”. Aquestes mobilitzacions van 

culminar en dues grans marxes a Madrid, el Tren de la llibertat en el 2014, pel dret de les 

dones a decidir i la marxa del 7N en el 2015, contra les violències masclistes. Aquests dos 

esdeveniments van suposar una fita, tant a Espanya com a nivell Internacional, doncs van 

aconseguir unir a col·lectius de dones i a persones a títol individual en un front comú, exigir 

mesures per eradicar tot tipus de violència cap a les dones. 

Però el Patriarcat segueix intentant mantenir la seva hegemonia i poder, tant és així, que 

ha obert nous fronts de contesa que cerquen l'enfrontament entre els grups de dones. Així, en 

un intent de “divideix i venceràs” s'han tret a la palestra temes com són la regulació de la 

prostitució enfront de l'abolició de la mateixa; o la maternitat subrogada. 

Els moviments feministes, i les dones, en general, hem d'estar alerta i tenir present allò 

que ens uneix: la lluita contra el Patriarcat, el masclisme i la cerca de la igualtat. No oblidem 

que tenim molt camí per recórrer. No hem de baixar la guàrdia davant: la quantitat de 

feminicidis que es produeixen tant en l'estat espanyol com en la resta del món. Fins avui són 

86 les dones assassinades a Espanya pel simple fet de ser dona. No hem d'oblidar que les 

violències cap a les dones, no només no cessen sinó que cada vegada són més cruentes i 

comencen a edats més primerenques. 

Davant la contínua i persistent criminalització de les dones que sofreixen violència 

sexual, hem d'exigir el nostre dret a sortir al carrer sense por, a l'hora que vulguem i vestides 

com ens vingui de gust. 

Estar alertes i denunciar tota discriminació laboral i/o econòmica per ser dones, la bretxa 

salarial se situa en un 24% i el nombre de dones en situació de pobresa s'incrementa. Mentre 

la pobresa augmenta, la franja que separa les condicions d'homes i dones es va fent cada 

vegada major, no oblidem que el 70% de les persones en situació de pobresa són dones. Es 

tracta d'un fenomen conegut com la feminització de la pobresa. Reivindicar que la salut de 

les dones sigui tractada amb perspectiva de gènere, que es promoguin polítiques de promoció 

de la salut des de diversos enfocaments, en els quals es fa patent la necessitat de prendre 

mesures legislatives, fiscals, i canvis organitzatius, per donar la resposta adequada a les 

dones. 

Exigir al Govern que la violència cap a les dones sigui considerada una qüestió d'Estat. 

Des de l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical recolzem la proposta de la 

Plataforma 7N perquè el 2017 sigui l'any per a l'eliminació de les violències masclistes, i que es 

promoguin propostes concretes per a la seva eradicació. 

Perquè les dones ens volem “VIVES, LLIURES I APODERADES” 
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