MANIFEST 8 DE MARÇ
RIPOLLET

Aquest 8 de març a Ripollet com a molts altres indrets, #EnsAturem per
visibilitzar-nos.
Per visibilitzar “els nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos”.
#EnsAturem per la igualtat efectiva de drets i oportunitats i contra les
violències masclistes. Per fer valdre les nostres vides.
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, ens
aturem amb l’objectiu de contribuir a fer que la #VagaFeminista mostri les
múltiples violències i discriminacions que patim les dones en totes les esferes
de la vida i esdevingui un punt d’inflexió que a fer polítiques feministes
efectives, per tal de combatre les desigualtats estructurals que patim les dones.
Aquest 8 de març emplacem les dones a deixar de realitzar les tasques de
cura i domèstiques, a buidar les aules i els centres de treball i a parar de
consumir. Aquest 8 de març, les dones #EnsAturarem en almenys 150 països
del món per evidenciar que l’opressió patriarcal ens afecta a totes, a tot arreu.
Aquesta desigualtat estructural té a veure amb un sistema d’organització de la
producció i reproducció de la societat que ens exclou, ens explota i ens
oprimeix.
Però, companya, si les dones ens aturem, aturem el món.
En un context general de precarització de les condicions de vida de la classe
treballadora i dels serveis públics, de regressió de drets laborals i, al nostre
país, també de dret polítics, d’intervenció econòmica i de suspensió de lleis de
dependència o d’emergència habitacional, entre d’altres, que són fonamentals
per pal·liar els efectes destructius de la crisi sobre les nostres vides, les dones
de classe treballadora som el col·lectiu més afectat. I, de manera més cruenta
encara, quan alhora patim altres exclusions per raó d’identitat, d’opció sexual,
d’ètnia, de salut, d’edat, per diversitat funcional, etc.
“No acceptis les coses que no pots canviar. Canvia les coses que no pots
acceptar!” ens diu l’Angela Davis
El 8 de març fem vaga. Per tu, per nosaltres, per totes.
Juntes avui parem el món i cridem:
PROU! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.
PROU! D’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions.
PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les
dones sigui quina sigui la nostra edat i condició
PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!

PROU! de discriminació salarial pel fet de ser dones, de menyspreu i
d’assetjament sexual en l’àmbit laboral
Cap dona és il·legal. Diem PROU! al racisme i l’exclusió

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I
REBELS!
Avui, la vaga feminista no s’acaba:
SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

