
MANIFEST 8 de Març 2017 LA REVOLUCIÓ IMPARABLE DE LES DONES

Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, totes juntes reivindiquem EL DRET A DECIDIR-
HO TOT: la nostra sexualitat, el nostre projecte de vida que inclou, o no, la maternitat, la nostra
educació, les nostres condicions laborals, quin ús fem del nostre temps lliure, del nostre present
i del nostre futur.
 
Reivindiquem i exigim una societat lliure d'opressions, d'explotació i de violències masclistes.
Volem una societat  on ni  el  capitalisme, ni  el  patriarcat,  ni  les  religions  dictin  les  polítiques
públiques que condicionen les nostres vides.

VOLEM DECIDIR!
Perquè les dones som moltes i diverses. Perquè sabem que, en temps de noves construccions,
la  nostra  presència  i  les  nostres  perspectives  són  crucials  ja  que  representen  una  finestra
d'oportunitats per avançar en l'equitat, la igualtat, la justícia i la llibertat. 
Alguna cosa s'està movent en el món.
 
SOM NOSALTRES! SOM LA REVOLUCIÓ!
LA REVOLUCIÓ IMPARABLE DE LES DONES! 
Les dones som i fem la revolució imparable.
 
IMPARABLES CONTRA L�EXPLOTACIÓ I LA DESIGUALTAT LABORAL. 
Perquè no podem continuar cobrant menys que els homes per la mateixa feina. Perquè patim
discriminacions  laborals  pel  sol  fet  de  ser  dones  i  es  menyspreen  feines  que  són  ben
reconegudes quan les fan homes i infravalorades quan les fan les dones. 

PROU BRETXES AL MÓN LABORAL!
Volem que el treball s�adapti al cicle de la vida i no nosaltres al treball. Per les treballadores
sexuals, pels seus drets i les seves veus. 

IMPARABLES PEL RECONEIXEMENT DEL TREBALL EN LA SEVA TOTALITAT, que inclou,
entre  altres,  el  domèstic  i  el  de  cura  que  fem  les  dones  i  que  és  imprescindible  per  al
sosteniment de la vida i del qual es beneficia el capitalisme. 
EL TREBALL DE CURA HA DE SER RECONEGUT I COMPARTIT!
 
IMPARABLES CONTRA LES INJUSTÍCIES SOCIALS.  Imparables  contra les retallades que
està patint l�estat del benestar  i  imparables contra l�agreujament de les desigualtats que les
retallades estan generant. Exigim unes polítiques que augmentin les prestacions socials i que
apostin per serveis de titularitat i gestió 100% pública i de qualitat! 
SEGUIREM LLUITANT FINS QUE ACONSEGUIM EL PAÍS QUE MEREIXEM!
 
IMPARABLES PER UNA EDUCACIÓ LLIURE DE VALORS PATRIARCALS i que aposti per la
coeducació en tots els àmbits i espais de formació. 
 
IMPARABLES PER LA IGUALTAT EN MATÈRIA DE SALUT.  Volem ser protagonistes de la
nostra salut i del nostre cos, sense cap tipus de pressió estètica que vingui, entre altres, de la
indústria farmacèutica o de la classe mèdica. Volem una sanitat totalment pública, universal, de
qualitat i amb calidesa que respecti els drets i les diversitats de totes.



IMPARABLES CONTRA LA GUERRA. Volem cridar ben fort: NO A LES GUERRES! 

Perquè les guerres són un producte i una extensió del patriarcat i del capitalisme per al control
dels territoris i de les persones. 

No podem obviar que una de les conseqüències de les guerres són milers de dones refugiades
arreu del món, que són de nou victimitzades, oblidades i violentades. Exigim l�acollida de totes
les persones migrades sigui pel motiu que sigui.

OBRIM FRONTERES I DONEM LA BENVINGUDA A LES REFUGIADES! 

DONES LLIURES, EN TERRITORIS LLIURES!

IMPARABLES  PER FRENAR l�augment  de  l�extrema  dreta  i  el  feixisme  que  promouen  la
islamofòbia, el racisme i el sexisme i van en contra de tots els valors que defensem des del
feminisme.
 
IMPARABLES PER LA LLIBERTAT AL CARRER. VOLEM CAMINAR SENSE POR! 
Hem de lluitar contra totes les violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades, que vivim les
dones. Volem caminar amb total independència i volem viure en llibertat amb els nostres cossos,
ments i ànimes.
SI EN TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES!
 
IMPARABLES PER LES LLIBERTATS SEXUALS. 
Perquè volem una ciutat diversa per assolir  la igualtat real i respectar les diversitats sexuals,
amb espais veritablement habitables per dur una vida digna. Perquè volem viure, sense patir
agressions ni marginacions, on el cos no sigui una mercaderia. 
Prou màfies de proxenetes i d�explotadors! 
VOLEM LLIBERTAT D�ESCOLLIR SEXUALMENT!
 
IMPARABLES PEL SOSTENIMENT DEL PLANETA. Les dones tenim un paper primordial en la
lluita contra el canvi climàtic, en la preservació de la biodiversitat i apostem decididament per la
sobirania alimentària dels pobles.
 
Estem als carrers, solidàries, alegres, lluitadores i rebels. I anem a totes, aquí i arreu, perquè la
nostra marxa és internacionalista, no té fronteres, és mundial!
 
PERQUÈ NOSALTRES FEM CAMINAR EL MÓN I PODEM ATURAR-LO!
 
PERQUÈ  SEGUIM  I  SEGUIREM  CAMINANT  FINS  QUE  TOTES  LES  DONES  SIGUEM
LLIURES!
 
TOTES  JUNTES  SOM  LA  REVOLUCIÓ  IMPARABLE  DE  LES  DONES  CONTRA  EL
PATRIARCAT I EL CAPITALISME!

NO VOLEM QUE EN FALTI NI UNA, ENS VOLEM VIVES, PROU FEMINICIDIS!

VISCA LA REVOLUCIÓ FEMINISTA!
 
VISCA, VISCA, VISCA LES LLUITES FEMINISTES!



Comissió 8 de març. Barcelona, 2017


