
MANIFEST 8M 2020 

 

Aquest 8 de Març, les dones organitzades sortim al carrer per lluitar una vegada més 

contra un sistema patriarcal i capitalista que ens vol sotmeses, esclaves i submises. 

 
VIOLÈNCIA 

El patriarcat no ens dona treva. Només durant els primeres setmanes de 2020, hem 

hagut de lamentar l'assassinat de 22 dones. Estam cansades de sobreviure, en 

comptes de viure. Però no deixarem de fer feina ni de lluitar fins a assolir les vides que 

volem per a nosaltres. Sense violacions, sense feminicidis, sense assetjament ni 

mutilació genital femenina ni explotació sexual de menors ni violència cap a dones 

activistes. Aquesta és la nostra realitat, especialment crua si tenim en compte les dades 

que demostren que les Balears es troben al capdavant en nombre de denúncies per 

violència de gènere i agressions masclistes. 

Per tot això volem: 

• Que les institucions garanteixin el compliment de la legislació en matèria de 

violències masclistes però que també es revisi i s’ampliï la legislació vigent sobre 

aquesta qüestió. 

• Que els mitjans de comunicació revisin els seus criteris i facin un tractament més 

respectuós i conscient en comunicar notícies sobre violències masclistes. La 

nostra opressió no és un pin ni un reclam per aconseguir beneficis econòmics. 

• Que la societat es posicioni, realment i sense condicions, a favor de l’eliminació 

del terrorisme masclista. Basta de discursos benintencionats, volem fets! 

 
FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA i CURES 

I no només ens volem vives, també ens volem vivint vides dignes. La feminització de la 

pobresa, un fet indiscutible, ens impedeix desenvolupar projectes vitals amb dignitat i 

autonomia. Per això, denunciam les desigualtats i les discriminacions laborals, la bretxa 

salarial, els sostres de vidre, les triples jornades, el sòl de fang, la precarietat i 

l’explotació laboral de les dones. Tot això sense oblidar que la desigualtat extrema en la 

distribució de les tasques de cures també són un obstacle per a l'assoliment de la 

dignitat que reclamam. Aquesta situació d'injustícia clamorosa acaba repercutint en la 

precarietat i en l'abandonament de dones majors i jubilades. Volem una revolució en la 

distribució de les cures i la volem ja. 

Per això exigim: 

• Que l'ocupació s'adapti a les necessitats de la vida i que no sigui un factor limitant: 

l'embaràs, la maternitat o les cures no poden ser motiu ni d'acomiadament ni 

de



marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni 

professionals. 

• Que les maternitats siguin lliures, respectades i sense violència obstètrica; permisos 

amplis i transferibles, independentment del model familiar que haguem escollit. 

• Que es garanteixi el dret a l’avortament segur, lliure i gratuït i els drets sexuals i 

reproductius per a totes les dones. 

• Que la vaga de cures d'avui sigui un dels eixos prioritaris d’aquesta jornada. Les 

cures sostenen el món! 

• Que el treball de cures sigui visibilitzat i reconegut econòmicament i socialment. Que 

sigui redistribuït de manera justa entre homes i dones. Que no suposi l’explotació 

laboral de milions de dones arreu del món. 

• Que la precarietat socioeconòmica en què viuen la majoria de les dones jubilades 

sigui revertida. Que la seva aportació laboral, de cures i de supervivència, es vegi 

reconeguda de manera material i social. 

• Que es ratifiqui el Conveni 189 de la OIT. Una demanda històrica de les treballadores 

de la llar, en especial de les que fan feina com a internes (majoritàriament migrades), 

perquè els seus drets es garanteixin sense cap marge per al dubte. 

 
FEIXISME 

No podem oblidar que en els darrers anys estam assistint a una reorganització del 

feixisme. Una ideologia profundament antidemocràtica que ha aconseguit difondre 

discursos masclistes i xenòfobs gràcies a mentides i manipulacions, que de tant 

descarades resulten un insult a la nostra intel·ligència. Aquest revifament del feixisme 

suposa un atac frontal a les feministes i el trencament del consens social i polític entorn a 

drets assolits en el passat. Ens volen a casa, submises o mortes. Ens volen fer tornar al 

passat mentre ens neguen el present i el futur. Però ens trobaran enfront, organitzades, 

més juntes que mai i als carrers, on seguirem defensant la vida i la llibertat. Les feministes 

no estam disposades a fer ni una sola passa enrere! 

Per tot això exigim: 

• Una educació feminista que apliqui la perspectiva de gènere de manera transversal, 

que ensenyi drets sexuals i reproductius i que eduqui en la diversitat d’orientació 

sexual, d’identitat i expressió de gènere. 

• Que cessin els atacs organitzats de la ultradreta a dones feministes que treballen per 

a la igualtat. 

• Que els mitjans de comunicació deixin de donar cabuda al feixisme i als seus 

discursos.



• Que el govern vigent desmantelli les estructures que donen ales al feixisme, herència 

directa del franquisme, que sobreviuen encara en diferents entramats de l’Estat. 

 
ECOFEMINISME 

Davant l'emergència climàtica, l'aliança entre feminisme i ecologisme és imprescindible. 

Ens negam a participar en aquest deliri destructiu en pro d'un suposat desenvolupament. 

Criticam sense pal·liatius els models actuals de benestar basats en l’expansió, l'extracció i 

l'explotació desenfrenada que patim també a les nostres illes. L’explotació turística 

d'aquesta terra no és sostenible ni laboralment ni econòmicament ni ecològicament. No 

podem consentir la persistència d’un sistema ecocida i depredador, que relega les vides 

de les persones a un segon pla. La crisi ecològica global, provocada pel sistema 

capitalista depredador, no afecta tothom de la mateixa manera. Per això, avui no volem ni 

podem oblidar les refugiades climàtiques, les explotades en l’espoli dels recursos naturals 

del sud polític ni les dones defensores de la terra, assassinades i violentades a causa del 

seu compromís insubornable. La justícia climàtica està necessàriament lligada a la justícia 

social i de gènere. O lluitam per totes o no en quedarà ni una. 

Per això volem: 

• Visibilitzar i denunciar les persecucions i els assassinats de les defensores de la terra 

del sud global i defensar des d'aquí les seves lluites, que també són les nostres. 

• Frenar dràsticament el model econòmic i social capitalista, basat en l’espoli de 

recursos naturals, en l’explotació dels cossos i en la destrucció del territori. Exigim 

que acabi de manera immediata aquest procés de destrucció i de depredació del 

nostre ecosistema. No necessitam més carreteres ni més aeroports. 

• Articular una acció col·lectiva coordinada, local i transnacional, que impliqui governs 

i institucions públiques i privades, per donar resposta a l'emergència climàtica que 

estam vivint. 

• Incorporar els valors, els coneixements i les pràctiques ecofeministes a les nostres 

societats, com a única forma de pensar i viure al nostre planeta. 

 
En definitiva, volem que la vida se situï en el centre. Ni la terra ni els nostres cossos són 

territori de conquesta! 

 
COL·LECTIUS 

 

Desde el colectivo de camareras de piso, las Kellys



Reconocimiento de las enfermedades profesionales. Es la primera causa de baja 

laboral de las camareras de pisos. Sufrimos muchas enfermedades a causa del ritmo 

de trabajo, que son consideradas como enfermedades comunes. 

Regulación de la sobrecarga de trabajo. A causa de dicha sobrecarga, nos enfermamos. 

Tendría que estar regulada en todos los centros de trabajo. 

Jubilación anticipada. Nuestro trabajo es muy duro, muchas no llegaremos a jubilarnos 

a los 67 años, por lo que pedimos que para nuestra profesión la jubilación sea a los 60. 

No a la externalización del Departamento de Pisos. Si no trabajamos directamente para 

el hotel, cobramos un 20% menos que con el convenio de hostelería. 

 
Dones musulmanes 

 

Denunciamos la islamofobia de género en todos los ámbitos, donde vemos, se mezclan el 

odio a una religión, el machismo, el racismo y la xenofobia. 

 
Pedimos que los principios de sororidad entre todas las mujeres estén presentes en todos 

los espacios, independientemente de la ideología, la clase, la cultura y las formas de vida. 

 
Exigimos que se reconozca la capacidad de agencia y se escuchen las voces de las 

mujeres musulmanes, con el fin de acabar con los prejuicios y la discriminación. 

Queremos que se nos trate como a cualquier otra mujer. Queremos normalizar nuestra 

presencia como ciudadanas españolas y profesionales, aportando nuestras inquietudes, 

nuestros objetivos y nuestros retos. La diversidad nos enriquece y nos fortifica, no nos 

divide. 

 
Dones amb problemes d’Audició 

 

Les dones sordes patim comportaments i actituds que ens invisibilitzen: la desigualtat en 

l'accés a serveis públics o privats a la disposició de la ciutadania a causa de la seva 

escassa o nul•la accessibilitat; i els estereotips i prejudicis sobre les nostres capacitats per 

ser dones, per ser persones sordes, i per utilitzar la llengua de signes espanyola o 

catalana. 

Exigim la presència de professionals formats en llengua de signes en l'àmbit sociosanitari, 

d'intèrprets de llengua de signes i mediadores sordes en comissaries, jutjats, cases 

d'acolliment o serveis d'urgència. 

La incorporació de la llengua de signes i el subtitulat en aquelles campanyes informatives 

presents en televisió, pàgines web, etc. contra les violències masclistes i sobre tot tipus 

accions que incideixin en la lluita per la igualtat real entre dones i homes.



Que totes les mesures establertes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere es 

contemplin per a les dones sordes. 

 

Plataforma de Mujeres Inmigrantes 

 

La lucha de nuestras compañeras es nuestra lucha, pero queremos visibilizar también 

nuestra condición de mujeres inmigrantes. Nos afectan los mismos problemas, pero al ser 

una población vulnerable, las injusticias ligadas al género nos golpean más. 

Algunas de nosotras realizamos trabajos en la ilegalidad, porque no podemos denunciar 

las condiciones en las que nos encontramos, por nuestra situación precaria, porque 

estamos solas, porque no tenemos nuestros derechos y porque no tenemos 

documentación. Trabajamos donde podemos y en las condiciones que nos imponen, 

porque sin ciudadanía no tenemos voz, somos las que no podemos hacer huelga, somos 

las que tenemos los salarios más bajos. 

Aceptamos empleos que no concuerdan con nuestras calificaciones, nos encontramos 

muchas dificultades a la hora de convalidar y homologar nuestras titulaciones y se nos 

impide opositar. 

• Queremos el derecho a votar, así se harán políticas pensadas en nosotras, somos 

un colectivo significativo, por lo que haríamos contrapeso a la extrema derecha, de la cual 

condenamos sus discursos de odio y el blanqueamiento de los mismos. 

• Que se liguen los derechos y la ciudadanía a la residencia y que la nacionalidad no 

vaya ligada a la sangre, porque no todos los niños nacidos en España son españoles. 

• No queremos políticas de inmigración abusivas que fomentan el miedo por las 

redadas policiales a inmigrantes por criterios raciales y expulsiones ilegales, nos encierren 

en CIEs, como si migrar fuera delito y a las puertas de Europa, se nos lesiona en las 

fronteras y nos dejan morir en el mar, sin cuestionar lo que sucede más allá de las 

fronteras de los estados del bienestar, ni las relaciones de poder entre el primer y el tercer 

mundo. 

• Queremos tener voz propia y darle voz a las mujeres inmigrantes trabajadoras que 

no pueden estar hoy aquí, que no pueden luchar. 

 
Per tot això les feministes plantam cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, 

capitalista, neoliberal i depredador de les nostres vides i del nostre planeta. I proposam 

una altra forma de viure, de relacionar-nos, d’entendre i d'estar en el món. 

 
Destrueix el patriarcat, no la Terra! Visca la lluita ecofeminista! 


