
 

Manifest 8 de març 
Dia Internacional de les Dones 

 
"Enxarxades contra les violències masclistes" 

 
Com cada 8 de març les dones eixirem als carrers per commemorar el Dia Internacional 
de les dones. Aquest dia és un dia de commemoració, però també de lluita i reivindicació. 
Un dia en què cridem alt i clar que som ací i que no desistirem en el nostre afany 
d'aconseguir l'espai social que ens correspon. A més, enguany hem convocat una Aturada 
Internacional de Dones per fer patent la greu situació de discriminació i desigualtat que 
patim les dones arreu del món, també al País Valencià i a l’estat espanyol. 
 
Les dones portem molts segles lluitant pels nostres drets. En l'actualitat, el patriarcat, 
davant els avanços aconseguits per les dones i la por de perdre la seva hegemonia, ens 
ataca de totes les formes possibles. Pretenen treure lleis restrictives. Lleis que intenten 
treure'ns el que ens correspon per dret propi, però les dones estem atentes i davant els 
atacs eixirem als carrers de forma massiva per deixar clar que hem arribat fins aquí per 
quedar-nos i que no consentirem que ens lleven els drets aconseguits. Les dones hem 
comprès que la nostra força està en la nostra unió: cada vegada som més conscients que 
totes juntes podrem aconseguir canvis. Com exemple tenim la paralització de la 
modificació de la “Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l'embaràs”, que va entrar en vigor el 5 de juliol de 2010. A iniciativa d'un grup de dones 
(Las Comadres) es va gestar la gran marxa anomenada "Tren de la Llibertat" a Madrid, el 
govern va paralitzar la modificació de la llei i va dimitir el ministre de Justícia que pretenia 
modificar la llei per fer-la més restrictiva. Al 2015, el 7 de novembre, es va realitzar una 
gran manifestació, també a Madrid, demanant als Governs de l'Estat Espanyol, un 
compromís real per eradicar les violències cap a les dones. Es va aconseguir que gran 
quantitat d'ajuntaments, diputacions i comunitats autònomes signaren un compromís per 
prendre mesures contra aquestes violències que patim les dones. 
 
A més, aquesta crida va traspassar fronteres i dones de països europeus i americans ens 
van donar suport amb manifestacions paral·leles. Enguany, Marxa Tarragona, Marxa Sant 
Fermins contra violència sexual. D’altra banda, davant l'elecció com a president dels 
Estats Units d'Amèrica de Donald Trump, i davant els comentaris masclistes i misògins 
d'aquest, les dones americanes no han dubtat a sortir als carrers i realitzar una 
manifestació a Washington, on van participar cinc-centes mil persones per fer veure al 
món que no permetran que els drets de les dones siguen estomacats pels capricis d'un 
home que "no estimava a les dones ". Aquesta manifestació també va traspassar 
fronteres, i va rebre suports des de tots els països del planeta.  
 
Les dones hem convocat una Aturada Internacional de Dones per al 8 de març de 2017. 
Aquesta aturada és un moviment de base format per dones de diferents parts del món 
creat en les últimes setmanes d'octubre de 2016 com a resposta a l'actual violència social, 
legal, política, moral i verbal experimentada per les dones actuals en diversos indrets del 
món. Amb aquesta aturada pretenem que els governs deixen d'utilitzar insults misògins, 
que es prenguen mesures reals perquè les dones puguem caminar amb tranquil·litat pel 
carrer en qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia. L'accés gratuït a l'atenció mèdica 
(incloent-hi els drets reproductius), l'establiment i aplicació de sancions greus davant de 
qualsevol tipus de violències cap a les dones, per la laïcitat de els nostres estats, per 
defensar els nostres drets humans i per a acabar amb les discriminacions de tot tipus al 
món del treball. Per això, l’Àrea de les Dones de la Intersindical Valenciana ens hem 



sumat a l’Aturada Internacional de Dones. Fem una crida a participar-hi massivament en 
aquesta i en totes les manifestacions i mobilitzacions convocades arreu del País Valencià 
el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  
 
Hui, 8 de març, però també cada dia a tots els àmbits de la nostra vida. Patriarcat tremola, 
perquè les dones ens estem mobilitzant, som més de la meitat de la població i estem 
disposades a fer-nos sentir.  
 
País Valencià, 6 de març de 2017 
 
 


