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Jornada de lluita internacional de les dones del 2015 a Friburg!

El 8 de març és, des del 1911, un símbol de la lluita de l‘alli-
berament de les dones, lesbianes, trans, intersexuals i queer 
contra l‘opressió estructural, l‘explotació econòmica, la vi-
olència sexual i els rols imposats pel patriarcat. Arreu del 
món hi ha dones, lesbianes i trans que lluiten pels seus drets 
i llibertats: des de les treballadores del tèxtil de Bangladesh 
fins a les combatents que controlen els cantons autònoms del 
Kurdistan, passant per les protestes contra la reaccionària llei 
antiavortista a l‘estat espanyol. 

A Friburg diverses dones, col·lectius feministes i grups d‘es-
querres s‘han trobat amb l‘objectiu de repolititzar i celebrar 
aquesta diada. Els diferents grups volem treure conjuntament 
al carrer les nostres idees i reivindicacions pel 8 de març.

Apostem pel feminisme!

Se‘ns assegura que els homes i les dones a Alemanya te-
nen igualtat de drets i d‘oportunitats d‘accés a una feina, a 
l‘educació i a la política. No obstant això, al dia a dia podem 
constatar que entre ambdós encara hi ha grans diferències. I 
tot i així no som conscients de les condicions estructurals i les 
relacions de poder que hi ha darrere d‘aquesta desigualtat. 
Malgrat que la crítica que se‘n fa des del feminisme encara 
avui se segueix titllant de rància, avorrida i innecessària, per 
a nosaltres és del tot actual i imprescindible. Lluitem per una 
perspectiva feminista dels nostres drets i llibertats!

Combat el sexisme i la imposició de gènere:
sigues tal com ets!

A la publicitat, a les pel·lícules, als aparadors... Per tot arreu 
se‘ns diu quina estètica ens correspon. A les dones se‘ls im-
posa un prototip de dona esvelta, esportista, depilada i sexy. 
Només si compleixes aquests requisits se‘t considera una 
dona “de debò”, és a dir, una dona desitjable, atractiva i reco-
neguda com a tal. A la nostra societat no es contemplen les 
possibilitats intermèdies. La situació de les persones trans, in-
tersexuals i queer és especialment difícil, ja que no encaixen 
en cap dels prototips normatius d‘home ni de dona. A més, es 
veuen sotmesos a una alta pressió social per sucumbir als re-
spectius requisits i ideals de bellesa. Per aquest motiu reivin-
diquem una societat en què s‘acceptin més de dues identitats 
de gènere per tal que les persones es puguin sentir lliures de 
prendre aquesta decisió.

No és no!

Vivim en una societat en què l‘assetjament sexual, així com la 
violència sexual i domèstica cap a les dones es percep amb 
una naturalitat esgarrifosa. Segons un estudi de la UE, una 
de cada tres dones ha patit una agressió física o sexual des 
dels 15 anys.

Sovint es carrega sobre les mateixes dones i noies la respons-
abilitat d‘autoprotegir-se. Per exemple, se‘ls diu que facin cur-
sos d‘autodefensa i que no portin roba provocativa. Lluitem 
per una societat en què les dones no siguin cap objecte!

Qui se‘n cuida?

Moltes dones treballen en condicions laborals vulnerables, en 
sectors mal remunerats o en sectors categoritzats de “feina de 
dones”. Aquest fet fa que es vegin afectades particularment 
per la pobresa entre la gent gran i pel desmantellament crei-
xent de la societat del benestar, cosa que comporta que en 
molts casos segueixin depenent dels homes. Així mateix, són 
les dones les que en feines del sector social, educatiu i d‘as-
sistència s‘encarreguen de les tasques de cures dels infants, 
la gent gran i els malalts, alhora que aquesta feina està mal 
remunerada. Exigim que es revaloritzin les feines d‘aquest 
sector i que siguin reconegudes com un pilar fonamental de 
la nostra societat.

En aquest context, a més, les dones han d‘assumir una doble 
càrrega, ja que el treball domèstic i de cures segueix recaient 
sobre elles de manera paral·lela a la seva incorporació al mer-
cat de treball. El capitalisme s‘aprofita del treball reproductiu 
i de cures de les dones, condició sine qua non per sostenir 
les relacions d‘explotació de la força de treball, ja que és un 
treball que no està reconegut com a tal i, per tant, no està 
remunerat. D‘altra banda, el treball domèstic i de cures que 
les famílies dels països rics no volen fer és assumit per dones 
de països més pobres, la qual cosa reforça les desigualtats 
laborals i de gènere a escala mundial. Lluitem perquè les tre-
balladores domèstiques i les encarregades de les cures als 
familiars siguin reconegudes i tinguin una cobertura social 
completa!

Solidaritat sense fronteres!

Les dones, lesbianes i trans amb orígens diversos no només 
pateixen els atacs del sexisme, sinó també del racisme. De 
manera sistemàtica es veuen avocades a unes condicions 
laborals i de vida precàries com a conseqüència de les polí-
tiques en immigració del govern alemany. Fins i tot quan 
aquestes dones, lesbianes i trans aconsegueixen la catego-
ria de ‚residents‘ segueixen sent objecte de discriminació, ja 
que reiteradament són jutjades i tractades de manera racista. 
Lluitem per l‘abolició de les fronteres i la llibertat de portar 
una vida de manera autònoma!
Suma‘t a la lluita per una societat en què les persones puguin 
viure lliures d‘explotació i opressió, en què no siguin classifi-
cades segons el seu “valor d‘ús”, en què puguin viure lliures 
d‘etiquetes de gènere, color de pell, origen, estat de salut, 
edat i sexualitat.

Vine a la manifestació del 7 de març a les 15h
a la Platz der alten Synagoge de Friburg!


