MANIFEST EUiA 8 de MARÇ
Drets, justícia i llibertat per a les dones

D

avant la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, EUiA
refermem el nostre compromís de lluita per un treball i una vida amb drets, justícia
i llibertat per a les dones.
Malgrat la propaganda oficial dels governs espanyol i català sobre una suposada recuperació de l’economia, emparant-se en les reformes laborals que van impulsar, se
segueix destruint ocupació per a substituir-la per treball precari: contractes eventuals,
a temps parcial, amb uns salaris baixíssims, que en molts casos no permeten sortir del
llindar de la pobresa i han cronificat la bretxa econòmica en salaris, pensions i prestacions de desocupació.
Les polítiques públiques austericides a l’Estat espanyol i a Catalunya fan que les dones
visquin en pitjors condicions: la pobresa energètica, els desnonaments, les retallades en
drets de ciutadania com la sanitat, l’educació i la dependència, o la protecció de les persones a l’atur en són només alguns exemples de la desigualtat en què es desenvolupa
la seva activitat quotidiana, amb dificultats creixents per afrontar amb dignitat les seves
necessitats més elementals. Tot plegat incrementa les desigualtats socials i també les
desigualtats entre homes i dones, reduint els seus drets.
Les polítiques conservadores que s’estan imposant pretenen que les dones tornin a
assumir els rols tradicionals. Amb l’excusa de la crisi, busquen que surtin del mercat
laboral, on les seves condicions són cada vegada més precàries, i que retornin a la llar,
perquè de nou se’ls atorga en exclusiva la cura de la família, de petits i grans, suplint
l’Estat en la seva desmantellada funció social.
Aquest 8 de Març no podem oblidar les dones víctimes de la violència masclista. És
absolutament injustificable la retallada de polítiques públiques en una societat en què
aquesta xacra avança imparablement. Ens hi volem totes vives! EUiA manifestem la
nostra preocupació i reprovació, perquè una societat on persisteix la violència masclista
no és una societat plenament democràtica.
I, malgrat tot, les dones són motor de canvi. Avui, a Catalunya i l’Estat espanyol les dones en són referència a la configuració d’espais d’unitat popular que aspiren a canviar
aquest model de societat i posar les necessitats de les persones per davant de qualsevol altra consideració, amb noves formes de lluitar i fer política, més feministes.
Com tampoc perdem de vista la forma més intensa de violència i precarietat: que es vulgui imposar a les dones la condició de persones permanentment tutelades, sense capacitat per a decidir sobre el seu propi cos. Per això reivindiquem el dret a l’avortament i a
la contracepció lliures i gratuïtes, quelcom que el govern del PP s’entesta a considerar
una amenaça pel seu model d’Estat que cal combatre, perquè una democràcia sense
dones no pot ser real.
I com cada any, des d’EUiA cridem a participar a les manifestacions i activitats unitàries
que amb motiu del 8 de Març tindran lloc arreu de Catalunya.
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