


 MANIFEST DE CGT 

8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 

Des de l’ anarcosindicalisme volem recordar que ens agradaria, i lluitem per això, que les 

relacions entre les persones no haguessin de veure’s  sotmeses a intercanvis comercials de cap 

tipus i que, per tant, l'explotació laboral no existís. 

Volem,  i  lluitem per això, que desapareguin les relacions de treball sotmeses a les lleis del 

mercat i que deixin pas a l'autoorganització i l'autogestió. 

Però  mentrestant, necessitem establir uns drets que ens protegeixin dels abusos del capital 

ja que els treballs de totes les persones, i especialment de les dones, són un punt  difícil d'unió 

entre el patriarcat i el capitalisme. 

En aquest 8 de març de 2017, Dia Internacional de la Dona Treballadora manifestem que: 

 Ens anomenem anarcofeministes incloent totes les identitats que difereixen del patró 

heteronormatiu. 

  Defensem l'autogestió dels Serveis Públics i denunciem la privatització a la qual aquests 

estan sotmesos i que ens afecta especialment a les dones en sectors com 

telemarqueting, neteja, educació, sanitat ... 

 Defensem la inclusió de l'economia feminista en tots els ordres de la vida per eliminar 

totes  les desigualtats  com:  l’escletxa salarial, l’explotació de la doble jornada, l'accés 

als serveis socials, les pensions, l’educació feminista i la coeducació, els plans d'igualtat, 

els sostres de vidre.... perquè totes les vides mereixen ser sostingudes. 

 Defensem els drets de les dones refugiades i emigrants. 

  Denunciem el salari precari i la vida en la precarietat. 

 Denunciem la intrusió de les religions, exigint la sortida d'aquestes de l'àmbit públic: 

educació, legislació, opinió pública, mitjans de comunicació públics ... 

  Denunciem l'ascens dels feixismes a nivell mundial. 

 Reivindiquem els espais segurs, eradicant tot tipus de violències sexuals. 

 És necessària la lluita feminista perquè hi ha una falsa igualtat, perquè la doble 

discriminació, com a dones i com a treballadores, segueix existint. 

 Les dones no ens resignem a la injustícia social i a la desigualtat. Hem lluitat, lluitem i 

seguirem lluitant fins a aconseguir-ho. I ho fem des de la dignitat, la integritat, sense 

perdre l'alegria i les ganes de viure. Com deia Emma Goldman "Si no puc ballar, la teva 

revolució no m'interessa"  

'BALLEM JUNTES LA NOSTRA REVOLUCIÓ! 

NO HI HA REVOLUCIÓ SENSE ALLIBERAMENT DE LES DONES! 

 ENS VOLEM LLIURES, VIVINT! 


