Manifest del 8 de març,
Les dones fem front a la crisi i defensem els nostres drets
Enguany es compleixen cent anys de la proclamació del 8 de març com a dia internacional de la
dona treballadora. Un segle després podem constatar que s’han produït molts i importants avenços en els drets de les dones en el camí d’assolir la igualtat real. Però l’actual crisi econòmica està
afectant greument a aquests drets i ha servit d’excusa per a què el Govern central aprovi la llei
de la reforma laboral, que carrega contra les conquestes dels treballadors i les treballadores, i les
administracions públiques estan eliminant o retallant serveis i prestacions amigues de les dones.
En aquest 8 de març, EUiA volem denunciar que la reforma laboral aprovada pel Govern espanyol,
amb el suport del PNB i l’abstenció còmplice de CiU i PP, està demostrant que no només no crea
ocupació, sinó que la destrueix i a més afavoreix la precarització laboral. I en el cas de les dones
les conseqüències són més greus, ja que les taxes d’atur i de temporalitat són més elevades i les
condicions de treball més precàries.
Aquí a Catalunya, la política del Govern de CiU de retallada de la despesa pública, sobretot en els
àmbits de salut, ensenyament i serveis socials, i amb les seves idees privatitzadores, d’una banda
farà que les persones treballadores tinguin més dificultats per accedir al serveis públics, i d’altra
banda reduirà el personal, quan les plantilles tenen una important presència de dones.
Aquestes polítiques i sobretot el no desplegament de la llei per l’autonomia personal -anomenada
llei de dependència-, faran que les dones continuïn sent les responsables de la cura de les persones i, per tant suportant, una doble càrrega de treball.
Coincidint amb aquesta jornada reivindicativa, EUiA volem manifestar que continuarem treballant per:
- La defensa dels serveis públics d’atenció a les persones, com a drets dels ciutadans i les ciutadanes, però també per a què les dones no tinguin que assumir la responsabilitat de ‘prestadores’ dels
serveis a les persones que les administracions deixin de garantir.
- Mantenir tots els avenços que el Govern d’esquerres ha aconseguit per a les dones en tots els
àmbits i sobretot per la eradicació de la violència masclista.
- Fer un gir a l’esquerra en les properes elecions municipals a Catalunya i augmentar el nombre
de regidors i regidores d’esquerres als ajuntaments, l’administració més propera a la ciutadania.
- Impulsar les polítiques de dones des dels ajuntaments, a partir de la realització de plans d’igualtat a les localitats i al barris.
Aquest 8 de març volem mostrar també la nostra solidaritat amb els pobles que lluiten per la seva
emancipació i la seva llibertat, sobretot amb les dones d’aquests pobles.
Finalment, EUiA fem una crida a participar a les manifestacions i activitats unitàries convocades
arreu de Catalunya amb motiu del 8 de març.
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