
 

 

MANIFEST 8 DE MARÇ 
 
Estimades dones treballadores: 
 

Cada dia ens afrontem a una societat en la qual no ni hi ha igualtat de 
condicions i només la sola idea de ser dones preparades i amb capacitat per 
canviar la història del món, fa que el sistema s'espanti i ens arraconi titllant-
nos de radicals. 
 
Escoltem des de l'extrema dreta europea que som més dèbils, més petites i 
menys intel·ligents i és per això que el nostre sou ha de ser menor. Fem 
discursos on es tracten temes de com ha de funcionar el món i hem 
d'aguantar que es parli més de les nostres faldilles i pentinats que de la tasca 
que desenvolupem. Aguantem dia rere dia que assassinin dones a mans de 
les seves parelles i exparelles. Encara trobem en els nostres centres de 
treball moltes formes de masclisme: companyes netejadores que no puguin 
netejar vidres per què ho fan els homes, que en un passi de visita mèdica es 
confongui a les doctores amb les infermeres, que les dones embarassades 
hagin de justificar perquè en aquest moment decideixen tenir un fill o una 
filla, ignorem que s'adrecin a nosaltres com xata o guapa quan algun metge 
vol que ens donem pressa en les nostres tasques sense respectar la nostra 
feina.. Estem molt fartes!!!! 

 
 
SOM DONES I TREBALLADORES, I QUÉ? 
 
Ocupem les universitats, omplim llocs de treball amb responsabilitat, liderem 
sindicats i partits polítics, defensem els nostres drets i alcem la veu contra les 
injustícies.  
 
No construïm murs. 
No volem lluitar contra els homes.  
 
Volem que camineu al nostre costat per construir un món sense discriminació 
de gènere i a on la nostra presència no es visqui com una amenaça o 
rivalitat. 
 
Les dones sabem qui som, d’on venim i a on volem anar i no hem de 
demostrar ni la nostra força ni la nostra intel·ligència. Som simplement 
persones amb capacitats per canviar el món. 
 
T’apuntes?     


