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MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DE 2018 

MOVIMENT FEMINISTA DE MALLORCA 

Com cada any les dones celebram el 8 de març, el nostre dia, des d’un doble 
sentiment: estam contentes de trobar-nos als carrers un any més, juntes, fortes, 
lluitadores; però també estam indignades per la persistència de situacions de 
violència i desigualtat que seguim patint les dones de tota condició.  

No podem seguir suportant la violència masclista que ens imposa una societat 
patriarcal com a forma de dominació. Que el simple fet de caminar pels carrers ens 
produeixi por. Deim: PROU a totes les violències que patim en tots els àmbits i 
espais de les nostres vides, des de les nostres cases a les institucions dels Estats. 

Rebutjam el control de la nostra vida sexual i reproductiva. Els nostres drets 
sexuals i reproductius han de ser reconeguts a TOTES les dones, 
independentment de l’edat, la condició de migrants, la nostra orientació sexual i/o 
identitat de gènere. Per això exigim un Estat que garanteixi les nostres llibertats i 
drets, una societat respectuosa i una església que no s’immiscueixi.  

Ens reconeixem diverses, ens unim en la lluita comuna contra la violència racista 
que està present als carrers, als nostres barris, als centres de treball. No volem 
fronteres ni CIE’s que deixin a les dones, nines i nins que es desplacin per guerres, 
motius econòmics, socials, mediambientals, sotmeses a explotacions, violència 
sexual, tracta i abusos de tota mena. I volem que la Mediterrània deixi de ser una 
fosa. 
 
Constatam que des de l’escola i l’institut es construeixen els rols de gènere i els 
estereotips al mateix temps que manca una educació afectiva-sexual diversa i que 
els centres escolars estan plens d’actituds LGTBQIfòbiques. Fins i tot a la 
universitat, on no és difícil veure la divisió sexual a l’hora d’escollir carrera i el 
sostres de vidre a l’hora d’investigar o promocionar en la Universitat.  

La històrica i unilateral assignació de rols a les dones, ens han confinat 
majoritàriament a sectors d'activitat en precarietat, amb salaris inferiors, abusiva 
contractació a temps parcial, major risc de pobresa que s’ajunta a l’assetjament per 
raó de sexe, al persistent qüestionament de la vàlua de la  dona per assumir 
qualsevol responsabilitat, a la doble jornada i a la renúncia imposada a la carrera 
laboral i professional després del naixement dels fills. Són tots aquests factors els 
que va construint dia a dia l’escletxa salarial, que a l’Estat espanyol pot arribar al 
30%, i acaben en unes indignes pensions que ens situen a les dones en un 
inacceptable escenari de dependència i  vulnerabilitat. 

Rebutjam aquest sistema econòmic que no valora les tasques de cura cap a les 
persones imprescindibles per al seu benestar i per a la sostenibilitat de la vida, 
tasques que estan invisibilitzades i desvaloritzades en un sistema que s’aprofita 
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d’aquest treball no reconegut que realitzam les dones, sense tenir en compte les 
nostres necessitats i projectes vitals  

Tot això ens dóna una imatge de la situació de desigualtat en la qual vivim les 
dones, enquistada en la societat com a conseqüència del patriarcat i el seu 
continuat zel perquè les coses no canviïn. 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. Per això enguany per celebrar el 8 de 
març no ens basta manifestar-nos, hem volgut anar a una vaga feminista. 

Exigim una educació pública, laica i feminista, amb perspectiva de gènere en totes 
les disciplines que no invisibilitzi la història i la participació de les dones. Tenim dret 
a una educació afectiva-sexual diversa, lliure d’estereotips patriarcals . 

Volem una societat que valori les tasques de cura cap a les persones i vindicam 
que aquestes tasques no recaiguin exclusivament en les dones i es converteixin en 
una responsabilitat social, compartida i redistribuïda.  

Cal enfortir els serveis públics, especialment en Educació, Sanitat i Serveis 
Socials, així com garantir les infraestructures públiques necessàries per a l'atenció 
a majors, persones dependents i menors, especialment de 0 a 3 anys. 

Exigim als poders públics mesures per a combatre les escletxes de gènere en 
l'ocupació, incrementar les polítiques actives d'ocupació, dignificar i reconèixer el 
treball de les treballadores de la llar, avançar en conciliació i coresponsabilitat, i 
eliminar les desigualtats en la protecció social. És de justícia promoure una llei per 
a la igualtat salarial.  
 
Cal avançar en l'eliminació de les violències masclistes, garantint l'estricte 
compliment del compromís econòmic, seguiment i avaluació de les mesures 
acordades en el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere.  
 
Volem un model econòmic nou, social i ambientalment sostenible, que defensi les 
persones enfront del patriarcat i el capitalisme que imposen una lògica del benefici 
i acumulació, generant desigualtat, relacions de poder i destrucció de recursos. 
 

Avui, 8 de març, dia internacional de la Dona, i d’ara endavant, fem front al 
patriarcat: SI ENS ATUREM TOTES, S’ATURA EL MÓN 

 


