
Manifest 8M 2021 

Com cada 8 de març, ens trobem un any més per commemorar el Dia 

Internacional de les Dones. Aquest any la pandèmia mundial ha fet que el 

nostre escenari social i de convivència s’hagi modificat, però la lluita pels 

drets de les dones continua igual o més vigent. Avui és el dia en què pobles 

i ciutats de tot el món unifiquem el missatge per la plena igualtat entre 

dones i homes. 

Ens precedeixen molts anys de lluites feministes per la conquesta de drets, 

per visibilitzar les desigualtats en el repartiment del treball reproductiu i 

productiu i la situació de discriminació que això comporta. Com per 

exemple, amb la bretxa salarial, el sostre de vidre, el terra enganxós, 

l’assetjament laboral o la segregació, entre moltes altres. Seguim 

reivindicant i denunciant, plantant-nos davant del patriarcat i el sistema, 

que ens volen submises, i per això, volem seguir lluitant en contra de la 

vulneració dels nostres drets humans. El llegat de moltes altres, la 

genealogia feminista és una gran inspiració.  

Volem denunciar la creixent precarietat laboral que afecta, avui en dia, 

milers de famílies a casa nostra, i que s'ha vist agreujada pel context 

pandèmic actual. I és que la pandèmia ha generat una major vulnerabilitat i 

ha afectat, sobretot, els sectors laborals més feminitzats com és el treball 

de les cures. Les crisis sempre tenen rostre de dona.  

La crisi del Covid-19 ens permet veure una radiografia de la societat que 

deixa al descobert amb més contundència les desigualtats de gènere. 

Durant el confinament van quedar reflectides les discriminacions que ja 

existien abans de la crisi sanitària i que ara s’estan aguditzant, amb una 

major precarietat laboral, la manca de regularització de moltes tasques 

considerades de l’esfera privada, com és allò relatiu a la llar i les cures. 

Sectors que sense protecció ni cobertura per atur, durant la pandèmia han 

vist –encara més- vulnerats els seus drets bàsics.  

Hi ha determinades tasques i rols que són designades per raó de sexe i 

gènere. Així ho demostra un estudi realitzat per l’Institut Català de les 

Dones el mes de maig del 2020, que fa visible que les activitats relatives a 



àmbits com la sanitat, els serveis socials, el comerç al detall o l’educació 

són tasques que majoritàriament porten a terme les dones.  

Aquest any ha estat molt dur, però tot i això, des del 8M passat fins ara, 

s’han seguit conquerint  drets. Volem recordar les companyes argentines i 

la marea verda, que fruit d’una lluita d’anys, van aconseguir que el seu 

govern legalitzés l’avortament, que va passar a ser segur, legal i gratuït. Un 

reconeixement cap a elles i les seves conviccions.  

Des de la diversitat de les dones i les persones, reivindiquem les nostres 

lluites: per demanar per a tothom una vida digna de ser viscuda, una vida 

en què es respectin els drets humans. 

Reclamem nous models de vida basats en la convivència, la cooperació, la 

cultura de la pau, el respecte per la diferència, el benefici mutu o l’empatia. 

I volem convidar tothom a seguir creant xarxes de solidaritat. La sororitat 

és la nostra arma; una arma multitudinària que ens permet seguir 

avançant. Juntes som més fortes, des del suport mutu i des de la nostra 

diversitat, diem que volem una vida igualitària, amb drets reals i lliure de 

violències masclistes.  

Volem cobrar el mateix per la mateixa feina, 

Volem ser valorades, 

Volem un món sostenible, 

Volem que les cures es reparteixin justament, i posar-les al centre de la 

vida, 

Volem tenir treballs decents i dignes, 

Perquè no som una mercaderia que es ven i es compra, 

Perquè no volem sentir-nos culpables per ser lliures, 

Perquè no volem que ens assetgin, 

Perquè no volem que ens matin, 

Volem justícia social, igualtat i llibertat! 


