RESOLUCIÓ DE DONES AMB INICIATIVA EN EL
INTERNACIONAL DE LES DONES - 8 de Març de 2012

DIA

TORNEN LES VELLES POLÍTIQUES: 8 DE MARÇ DE 2012, LA LLUITA
CONTINUA
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones és, especialment, una data per
celebrar els actes de valor i decisió de moltes dones que, arreu del món, han
lluitat pels drets de les dones, intentant fer d’aquest un mon més just. És,
també, un moment per reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per
les dones i reivindicar i exigir els canvis necessaris per tal d’avançar cap a
l’equitat de gènere.
Avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de valors, i les
seves greus conseqüències les estan patint les persones que es troben en una
situació de més vulnerabilitat. Les dones ens hi trobem en aquest col·lectiu, ja
que patim les conseqüències d’una societat encara avui patriarcal i sexista
(violència masclista, menys salari, més precarietat laboral, sostre de vidre,
assumpció de les tasques de cura i domèstiques, etc).
Els governs actuals a Catalunya i a l’Estat espanyol no només estan
implementant mesures que agreugen les conseqüències que té aquesta crisi
sobre aquests col·lectius, sinó que, a més, s’està plantejant un involucionisme
en matèria de drets de les dones. Aquestes polítiques ens estan fent retrocedir
en els drets de ciutadania fins a quotes in assumibles. Alguns exemples en són
la moratòria de la Llei de Dependència (PP), la reforma de les RMI (CiU), la
reforma de la Llei de l’Avortament (PP), així com totes les retallades en serveis
socials que repercuteixen en els drets de les persones, que estan acordant PP i
CiU.
Malauradament, correm el risc no tan sols de no avançar, sinó de retrocedir a
mans de la dreta. No és veritat que les retallades siguin inevitables, no
acceptem la hegemonia de la lògica conservadora i neoliberal, per la qual, es
nega l’existència d’alternatives per a sortir de la crisi d’una forma més justa,
equitativa i solidària.
Dones amb Iniciativa volem reivindicar avui més que mai, l’esperit primigeni
del 8 de març, i la memòria de totes les dones que d’una manera visible o
invisible han contribuït a l’avenç dels drets dels que gaudim les dones. I, és en
aquesta data tan significativa, que exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de
gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant
els drets de els dones, amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i
democràtica.

Per tot això exposat, Dones amb Iniciativa exigim:

1. Que les mesures d’ajust i d’austeritat no es converteixin en una excusa
per retallar drets de ciutadania ni per imposar doctrines que res tenen a
veure amb la crisi. En especial exigim que no es modifiqui de manera
restrictiva la Llei de l’avortament ni es retallin els drets laborals de
les treballadores i treballadors.
2. Que es garanteixi el benestar de la ciutadania amb els serveis i
prestacions corresponents a una societat que vol avançar en la
coresponsabilitat de la cura. En especial exigim que es retiri la
moratòria de la Llei de Dependència i la reforma de les RMI, així
com les retallades en salut i educació.
3. Que les administracions públiques destinin els recursos necessaris per
garantir el dret de les dones a viure sense violència. En especial exigim
que es recuperi el Programa de seguretat contra la violència
masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, com a
instrument de lluita contra aquesta xacra, així com un treball clar i
decisiu en els camps de l’educació, la prevenció i la intervenció.
4. Que les administracions locals mantinguin, impulsin i concretin les
polítiques d’equitat de gènere en els municipis.
5. Que es recuperi la memòria històrica de les dones que van lluitar per la
llibertat i pels drets de les dones. En especial exigim que es re impulsin
les polítiques de recuperació de la memòria i la tasca del Memorial
Democràtic.

