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El 8 de març, Dia Internacional de les Dones,  ens recorda que cal seguir alçant la veu

per a reivindicar els drets del 51% de la població. I fer-ho és una acció democràtica,

política i social imparable a favor de la defensa dels drets humans.  La mirada feminista

es centra en la  justícia i l’equitat. Aquí i a tot arreu: en l’àmbit local i en l’àmbit global.

Perquè la crisi pandèmica que encara patim ens ha deixat ben clar que el que passa a

l’altra punta del món pot impactar de manera directa les nostres vides. 

La igualtat de gènere és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que guien la

implantació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per a impulsar el compromís de la

comunitat internacional a treballar a favor de totes les dones d’una manera transversal

i interseccional. I com caldria fer-ho? 

 Posant fi a totes les formes de discriminació: a la violència de gènere en l’àmbit

públic i privat; a pràctiques nocives com el matrimoni infantil, precoç o forçat; i

a la mutilació genital femenina. Hem d’eradicar la violència masclista. 

 Reconeixent les cures i el treball domèstic amb polítiques de protecció social i

promovent la responsabilitat compartida a la llar i a la família. 

 Assegurant la igualtat d’oportunitats per a què les dones accedeixin de manera

efectiva a espais de lideratge de la vida política, econòmica i pública. 

 Garantint l’accés universal a la salut sexual i reproductiva. 

 Afavorint la igualtat de drets als recursos econòmics. 

 Promovent  accions  a  través  de  l’educació,  de  les  noves  tecnologies  i  de  la

comunicació per a impulsar l’empoderament de les nenes i de les dones. 

 I aprovant polítiques i lleis que facin que tot això sigui possible.   

Molts homes s’han afegit a la causa feminista, amb la ferma convicció que la igualtat

de drets és l’única via per al progrés de les societats. Avui, dia de la dona treballadora,

cal  recordar  que encara hi  ha una important  bretxa salarial,  que fa que les  dones

cobrem un 22% menys que els homes per la mateixa feina. Una bretxa que augmenta

quan som mares, arribant fins al 28%. Calen fer canvis estructurals. I  potenciar una

mirada de gènere en els àmbits de decisió: afavorint la coresponsabilitat a les llars i les



opcions per a què les dones ascendeixin professionalment. Perquè el sostre de vidre

continua existint i resistint-se a ser trencat. 

Reclamem especialment a les institucions, però també al món econòmic i empresarial,

que  actuïn  amb  valentia,  canviant  dinàmiques  que  s’han  perpetuat,  fruit  d’una

herència hetero-patriarcal que encara ens fa molt de mal: a les dones, als homes, i en

definitiva, a tota una societat -que inclou totes les persones, sigui quina sigui la seva

identitat sexual, orientació de gènere, la seva classe social, la seva procedència, ètnia o

diversitat funcional. Sense exclusions. 

La igualtat és inclusió, és paritat, és empatia, és escolta, és cuidar els altres, és mirar

als ulls, és abraçar les diferències, és estar al costat de les persones vulnerables, és

respectar la vida, és la pau i és la sostenibilitat. Es fa necessari progressar cap a una

perspectiva ecofeminista en què aconseguir la igualtat avui, ens garanteixi un demà

sostenible. 

Som natura i som cultura. I així ho defensava l’escriptora Maria Mercè Marçal, que en

els seus escrits reivindicava la sororitat, així com els noms i els cossos de les dones.

Avui volem destacar un poema seu titulat “Vuit de març”, que acaba així: 

Vindicarem la nit

I la paraula DONA. 

Llavors creixerà l’arbre 

de l’alliberament. 

Tenim  la  feina  de  recuperar  tantes  referents  de  la  nostra  literatura,  de  la  nostra

història,  del  món  científic,  polític,  esportiu  i  cultural.  També  és  imprescindible  fer

visibles tantes dones que avui en dia poden ser referents de les nenes del present. I

trencar amb els estereotips de gènere que encara es veuen als mitjans i que no ajuden

a fer aquest canvi de mirada i d’ideari col·lectiu tan necessari. La feina és de tothom, sí.

I encara queda molt per a fer. Però entre totes i tots ho farem possible! Seguim amb la

lluita feminista. 


