El 8 de març, fem que el món s’aturi,
Totes a la vaga feminista!
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El proper 8 de març, tal com va passar l’any passat, totes les dones estem convocades a una vaga general. Serà una jornada perquè tota la societat posi el focus d’atenció en les desigualtats de
gènere, les violències masclistes, la pobresa femenina, els processos d’exclusió que patim les
dones, i la no coresponsabilitat ni dels homes ni l’Estat en les tasques de cures.
Es tracta d’una vaga que va més enllà del que s’entén tradicionalment per una vaga general. És
una vaga laboral, sí, però també de tasques de cures i de consum. Volem visibilitzar que les dones patim discriminacions en tots els àmbits, malgrat que sense nosaltres ni es produeix ni es
possible la reproducció de la vida.
Al mercat de treball, la majoria de la força laboral femenina es concentra en ocupacions relacionades amb els rols i estereotips que tradicionalment s’han atribuït a les dones, com cuidar, netejar o feines que impliquen emocions. El cas és que la societat no valora prou aquestes feines
perquè les fan dones. Quan una professió es feminitza, sistemàticament empitjoren les seves
condicions laborals i d’estatus. Les feines més degradades són, a més, les més invisibles. D’altra
banda, hi ha sectors privilegiats de la societat i el mercat laboral, on les dones no hi podem accedir, per una limitació velada de l’ascens laboral a les organitzacions, el que es coneix com
«sostre de vidre». No es veu, però totes sabem que hi és.
En l’àmbit domèstic la desigualtat en el repartiment de les tasques carrega les dones amb jornades interminables de feina invisible, no pagada i no valorada. Les dones que estan al mercat laboral, estan sotmeses a una doble jornada, una doble càrrega de feina que a més repercuteix en
les seves oportunitats de trobar feina i de fer carrera professional. Aquesta “doble presència” té
repercussions molt negatives per a les dones que la pateixen, i és font d’estrès, d’esgotament i
insatisfacció.
A l’àmbit domèstic, a més, és on es produeixen la majoria d’assassinats de dones per part dels
homes, de les seves parelles. Però les dones patim violències masclistes en tots els àmbits. Com
diu el nostre cartell d’enguany: «Sembla mentida que encara haguem de protestar contra
aquesta merda». El masclisme està tan impregnat en la societat que milions de dones en tot el
món pateixen dia a dia agressions físiques i psicològiques, violacions, abusos sexuals, són víctimes de la tracta que les converteix en esclaves, són assassinades perquè són dones... No oblidem, a més, que les diferents desigualtats creuen els cossos de les dones. La pobresa, l‘ètnia,
l’orientació sexual... són factors que incrementen l’opressió.
Perquè el 8 de març el món s’aturi i vegi clarament que hem de dir prou, que hem de lluitar per
avançar cap a una societat sense discriminacions de gènere, des d’Enconstrucció cridem a totes
les dones a la vaga general laboral, de cures i estudiantil i a participar activament en els actes
reivindicatius. I cridem als homes a facilitar que les companyes fem d’aquesta vaga una jornada
de lluita contundent, oferint-se voluntaris a fer els serveis mínims assignats a les dones i, a ferse càrrec de totes les tasques de cura, tant a l’àmbit domèstic com als àmbits d’activisme.

