
 
 

  



 

 

8 DE MARÇ DE 2019. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 

PER TU, PER NOSALTRES, PER TOTES! 

Sota els lemes “Sense nosaltres el món no funciona”, “Sense nosaltres no hi ha ni 
producció ni reproducció”, “Volem parar per a parar el món”, “Vaga per a viure, 
vaga per a cuidar-nos”, el passat 8M de 2018 vam realitzar una històrica jornada de 
Vaga General de 24 hores, laboral, de consum, de cures i estudiantil, participant 
activament en la convocatòria que el Moviment Feminista llançava a la societat. 

Milions de dones vam ser protagonistes, a primera fila, ocupant l'espai públic, fent 
un significatiu pas cap endavant, irreversible, en el procés de lluita per la igualtat i 
l'emancipació total, que venim construint les dones des de fa molts anys, fins a 
aconseguir que totes les persones siguem “socialment iguals, humanament 
diferents, totalment lliures” com proposem des d l’anarcofeminisme. Durant tot 
l'any 2018 s'han mantingut mobilitzacions en contra de la justícia patriarcal, per la 
despenalització de l'avortament, contra la violència sexual i en general contra les 
violències masclistes, construint-se una lluita internacional i global imparable. 

Aquest 8M de 2019, assumint els arguments i principis antipatriarcals, 
anticapitalistes i antiracistes, tornem a convocar una nova Vaga General de 24 hores 
contra tots els abusos del sistema neoliberal, capitalista i patriarcal, basada en quatre 
eixos fonamentals: 

 Una Vaga Laboral que paralitzi la producció d'aquest sistema explotador que 

ens esclavitza. 

 Una Vaga de Consum que atempti contra l'element essencial del capitalisme 

globalitzat d'aquest segle XXI. 

 Una Vaga de Cures i Treball Domèstic que faci visible la complicitat del 

capitalisme i el patriarcat per a permetre que la dones siguem relegades a la 

segona fila, al treball domèstic, reproductiu, en un paper sempre secundari, 

sempre submís.  

 Una Vaga Estudiantil, en coordinació amb aquest moviment, que paralitzi el 

sistema educatiu, responsable de reproduir el desigual i penós sistema social en 

el qual les dones sofrim la violència i el terrorisme masclista. 

Aquest 2019, cridem alt i clar que no tolerarem passos enrere en els drets 
conquistats per les dones; que no permetrem que el patriarcat, camuflat en el més 
ranci i medieval extremisme polític i religiós, continuï exercint la seva violència 
impunement en el pla laboral, econòmic, social; que no ens agenollarem i acceptar 
resignades, sense resposta, els assassinats i violències masclistes.  

EL PATRIARCAT CAURÀ 

Per la Igualtat, contra les Violències Masclistes i contra la Discriminació Laboral 

 


