
MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2018 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

L'EQUITAT LA NOSTRA META 

Un altre 8 de març, les dones commemorem el nostre dia internacional. Aquest dia es va 

declarar a causa de la decisió de l'ONU d'institucionalitzar en 1975 la lluita de la dona per 

la seva participació, en condicions d'igualtat amb l'home, en la societat i en el seu 

desenvolupament íntegre com a persona. La primera commemoració d'aquest dia va 

tenir lloc el 19 de març de 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, i s'ha vingut 

estenent a nombrosos països. Portem més d'un segle des de la primera commemoració i 

més de 40 anys des de la decisió de l'ONU d'institucionalitzar aquest dia. Durant aquests 

anys hem aconseguit aquesta igualtat? És clar que no.  

Les dones seguim en inferioritat de condicions respecte als homes. Ja neixem en situació 

de desigualtat per la construcció patriarcal del món i aquesta desigualtat és més evident en 

alguns països, donant-se situacions veritablement contràries als més bàsics drets. Així 

doncs, hi ha llocs on es permet i s'accepta el matrimoni de nines amb home adults, la qual 

cosa els porta a una situació de violència sexual a més de perdre el seu dret a l'educació i 

a una vida digna. Hi ha països com Índia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka on néixer 

nina suposa una despesa ja que en el moment de contreure matrimoni s’ha de pagar el 

DOT, no continua l'estirp perquè passa a formar part d'una altra família. Per tant, el 

naixement de nines no és ben rebut. També hi ha països on a les nines se'ls sotmet a la 

mutilació genital femenina o se'ls ven a les màfies de tracta de dones amb finalitats 

d'explotació sexual.  

Diguem que aquests són casos extrems però les dades sobre desigualtats són alarmants, 

segons l'ONU, la part de població en edat de treballar i que forma part de la població activa 

és del 76,1% d'homes i de només un 49,6% de dones que en molts casos són les que 

ocupen els llocs de treball pitjor remunerats, realitzen treballs subcontractats on les exploten 

i treballs poc estables per compte propi, amb escàs o cap accés al treball decent i a la 

protecció social. La taxa de desocupació és el doble entre les dones enfront dels homes. 

Les dones seguim liderant el sector serveis i l'assumpció de llocs de responsabilitat 

tampoc és equiparable, tan sols un 4% tenen un lloc d'alta direcció en les empreses de 

la llista fortune 500. La bretxa salarial segueix sent alta. Les dones a nivell mundial 

guanyem 77 cèntims per dòlar que guanya un home. El treball no remunerat és 2,5 

vegades major en dones que en homes i és el que sustenta l'economia i sovint supleix la 

falta de despesa pública en serveis socials i infraestructura. Les dones migrants en la 

seva majoria són treballadores de la llar que no tenen una jornada laboral limitada. Un 

55% de les dones de la Unió Europea han sofert assetjament sexual, almenys una vegada 

en la seva vida professional i social. Només 67 països dels 173 estudiats compten amb 

lleis contra la discriminació de gènere en les pràctiques de contractació i en 18 d'aquests 

els esposos poden impedir legalment que les seves esposes treballin. El 75% de les dones 

es troben en situació de desprotecció social el que els porta a situacions de pobresa i 

altres desigualtats.  

Totes aquestes dades ens donen una imatge de la situació de desigualtat en la qual 

vivim les dones. És una situació que està enquistada en la societat com a conseqüència 

del patriarcat i el seu continuat zel perquè les coses no canviïn. A què es deu aquest denotat 



esforç perquè les coses no canviïn? Suposem que la principal resposta és la pèrdua de 

privilegis. Cada avanç del feminisme en la seva lluita per la igualtat i els drets de les dones 

suposa un rearmament del patriarcat reaccionant amb major virulència si cap.  

Les dones ens estem aliant contra el patriarcat i denunciem totes i cadascuna de les 

actituds masclistes que trobem en el nostre camí. Així hem denunciat el tracte rebut per la 

víctima de violació en els sanfermines, tant en els mitjans de comunicació com per part dels 

advocats, tractant-la més com acusada que com a víctima; o el cas de Juana Rivas, que ha 

produït una reacció social sense precedents. A nivell internacional el nomenament de 

Donald Trump com a president dels EUA va provocar una reacció de les feministes 

americanes que va derivar en una gran manifestació a Washington denunciant la misogínia 

d'aquest home i les retallades en igualtat que s'estan produint en aquell país. O les 

denúncies d'assetjament sexual en la Meca del cinema que ha portat a caure al poderós 

Harvey Weinstein, i a una reacció internacional de dones denunciant l'assetjament al que 

ens veiem sotmeses amb la campanya #MeToo.  

En el 2017 es va gestar la primera Aturada Internacional de Dones amb resposta en més 

de 50 països, en aquesta ocasió la Confederació Intersindical va convocar la primera Vaga 

General de Dones que reivindicava millores laborals tals com l’eliminació de la bretxa 

salarial o unes pensions dignes, a més de altres arguments feministes. Aquest any, s’està 

gestant la segona Aturada Internacional on s'estan aliant dones de tot l'Estat Espanyol per 

demostrar que sense nosaltres el món s’atura. Que les nostres aportacions són 

necessàries i imprescindibles perquè la societat funcioni. La nostra meta és que se'ns 

tingui en compte i la societat se n’adoni que les dones som un pilar fonamental per a la 

construcció d'una societat més igualitària i que exigim els drets que ens corresponen en 

igualtat amb els homes. 

Aquesta Aturada s'ha propagat per tot el món i cada vegada més països se sumen a 

aquesta convocatòria. És fonamental que la societat, els governs i tots els que tenen el 

poder se n'adonin de la importància fonamental que té el treball tant remunerat com no 

remunerat de les dones.  

Les dones lluitem per una societat més justa i igualitària, perquè l'equitat és la nostra meta 

i seguirem en la lluita fins que l’aconseguim.  
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