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8 DE MARÇ DE 2021, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 

“Per un futur radicalment feminista“ 
 

Fa un any posàvem en relleu el nou cicle del moviment feminista a escala mundial, un nou 

cicle que es va iniciar amb l’aturada internacional de dones el març del 2017 i que va promoure 
que multitud de governs incorporessin a les seves agendes polítiques la justícia reproductiva, la 

igualtat laboral i la dignitat salarial o la sostenibilitat de la vida, cosa que va fer  que les 

polítiques feministes s’escampessin arreu com una taca d’oli poderosa i lila.  

 
Aquest 8 de Març reivindiquem els drets i la igualtat d’oportunitats per a les dones i denunciem 

les desigualtats que han patit al llarg de la història. I aquest 2021, sobretot volem posar en valor els 

milions de dones que lluiten des de fa més d’un any per encarar les grans dificultats que el virus 
SARS-CoV2 està produint en les dones de tot el món. 

 

Dones que, pels rols de gènere, carreguen el pes fonamental del sistema de cures. Una càrrega 
que es fa palesa tant en les ocupacions professionals (salut, neteja, treball social i sector serveis, 

entre d’altres) com en les familiars, amb tasques domèstiques i cura de persones dependents. 

Una tasca que recau sobre el 50% de la població, la població femenina. 

 
Dones que constitueixen més del 70% de les treballadores del sistema sanitari i social, uns 

col·lectius especialment exposats a la infecció. Així mateix, tal com mostren les dades aportades 

des de l’Organització Internacional del Treball (OIT), les dones estan majoritàriament 
empleades en un mercat laboral segregat, de pitjor qualitat i més precari. Dones que han vist 

com els seus recursos econòmics per afrontar la crisi s’han reduït de forma significativa, factor 

que es veu agreujat en un context de crisi sanitària, social i econòmica com l’actual. Aquesta 

situació està provocant que milers de dones que desenvolupen les seves carreres professionals 
en els sectors més precaritzats estiguin vivint situacions particularment vulnerables. 

 

Dones que, a causa del confinament han deixat de banda els moments d’autocura i han estat 
víctimes d’un augment dels episodis de violència sexual, física i psicològica. L’aïllament ha 

dificultat la denúncia d’aquestes situacions i l’activació dels mecanismes de protecció que 

exerceixen les relacions socials i familiars. Durant l’estat d’alarma, les peticions d’assistència a 
víctimes de violència de gènere a Espanya es van elevar a 29.700, un 57,9% més que l’any 

anterior. L’increment de les trucades al 016 va ser d’un 41,4% i el de les consultes on-line, del 

457,9% respecte del 2019
i
. 

 
Aquest any, el 8M no solament és una data especialment significativa, com sempre,  per 

reivindicar solucions a la discriminació masclista encara existent. Ho és, a més, per: 

 

 Dissenyar mesures que incorporin la perspectiva de gènere com a eix essencial i que 

permetin abordar futures crisis socioeconòmiques amb igualtat de condicions. 

 

 Exigir la incorporació definitiva de la perspectiva de gènere en el disseny de politiques 

públiques (educatives, socials...) que possibilitin eliminar les desigualtats socials, 
econòmiques i de rol existents. 

 

 Garantir i treballar per fomentar la coeducació al llarg de la vida de les persones amb 

programes coeducatius, promovent polítiques reals que afavoreixin la conciliació i 
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treballant en la formació afectiva i sexual als centres educatius per educar en les 

relacions igualitàries, respectuoses i segures, entre altres aspectes. 

 

 Revisar els materials i els llibres de text per tal de corregir els estereotips de gènere. 

 

 Garantir el 50% de dones en els espais de debat i presa de decisió en àmbits tant polítics 

públics com privats. 

 

 Treballar per la igualtat laboral i salarial, implementant mesures específiques de caràcter 

temporal per protegir les dones de les conseqüències de la recessió econòmica derivada 

de la COVID-19, impulsant els plans d’igualtat a les empreses, promovent accions 

positives que corregeixin les situacions de segregació horitzontal i vertical... 
 

 Abordar la pobresa molt feminitzada que es troben les entitats i els serveis socials amb 

ajuts, mesures de conciliació... La taxa de risc de pobresa de les dones a Catalunya és 

del 24,1%, sis punts percentuals per sobre de la dels homes, que se situa en el 18,4%, fet 
que corrobora que elles, sobretot les dones grans i vídues, continuen sent el col·lectiu 

més vulnerable. 

 

 Elaborar una llei d’usos del temps, amb la participació de tots els actors econòmics i 

socials implicats, per fomentar la coresponsabilitat i compartir la cura familiar. 

 

 Garantir els serveis sanitaris, especialment aquells relatius a la salut mental i emocional 

per a dones i nenes, necessaris per donar resposta a l’augment de demanda generat arran 
de la COVID-19. 

 

 Perseguir i erradicar les violències masclistes en l’àmbit laboral. Un 62,4% de les dones 

ocupades que han sentit discriminació a Catalunya han patit discriminació salarial i un 
2,6% de les agressions contra dones ha estat en dones sense contracte, seguit de les 

dones amb contracte temporal, amb un  1,2%. El 46% de l’assetjament sexual a la feina 

contra les dones ha estat per part d’un usuari o un client; el 36% ,per un cap o superior i 
un 18%, per un company de feina de la dona.  

 

 Dotar de tots els recursos necessaris per donar assistència i protecció integral a les 

víctimes de tracta, per la seva reparació i reinserció social. El 79% de víctimes de tracta 

són dones i nenes. I, d’aquestes, el 94% estan destinades a l’explotació sexual. 
 

Aquest 8 de Març no podrem sortir als carrers per reivindicar tot el que queda per fer, però cal fer-

ho pels mitjans possibles (xarxes socials, generant pensaments en els nostres entorns propers...) i, 
més que mai, les entitats feministes i socials i les institucions públiques han de defensar els drets 

de les dones i nenes, la llibertat i la igualtat. 

 
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè volem 

arribar lluny, però també perquè venim de lluny!! 
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