8 de març de 2018: 'dones lliures en països lliures'
Escrit per més de 50 dones signants
dijous, 1 de març de 2018 14:48

OPINIÓ COL·LECTIVA

Un dels principis motors d'aquesta vaga és la interseccionalitat, 'som diverses', diu el
Manifest del 8 de març de 2018.

Les formes d'opressió que ens atravessen com a dones són múltiples. L'encreuament del
masclisme amb el racisme, el classisme, el capacitisme i el normalisme o la heteronormativitat,
entre d'altres, produeix formes específiques d'opressió que han de ser visibilitzades. El 'tres
voltes rebel' de Maria Mercè Marçal, una divisa que té ja més de 40 anys, parla justament
d'aquesta interseccionalitat, denunciant la combinació de tres opressions: de gènere, de classe
i nacional.

Des del feminisme sempre hem defensat la divisa 'dones lliures en països lliures'. Un país amb
desigualtats de gènere no podrà ser mai un país lliure. I en un país sense llibertat o amb la
llibertat amenaçada les dones tampoc poden ser lliures. La repressió política, judicial i
econòmica imposada per l'Estat espanyol sobre Catalunya arran de l'anhel de bona part del
país de decidir el seu futur han suposat un retrocés de drets i llibertats que ens recorda altres
èpoques.
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Les forces policials, en la seva brutal repressió del referèndum, van deixar moltes dones ferides
i van exercir violència sexual, com acrediten les imatges de l'1 d'octubre i les denúncies
presentades. Aquesta repressió, dirigida a crear un estat de terror i pànic entre la població, ha
comportat un dany social, emocional i col·lectiu innegable. A més, la intervenció de l'autogovern
a través de l'article 155 ens afecta especialment com a dones per la congelació del
finançament de serveis públics bàsics i de les entitats que presten serveis bàsics d'atenció a la
ciutadania. En definitiva, la denúncia contra l'autoritarisme dels estats sempre ha estat una
reivindicació feminista.

La repressió s'ha traduït en companyes represaliades (imputades, empresonades, exiliades,
colpejades, o identificades arbitràriament per la policia) pel sol fet de defensar unes idees
polítiques. I si ens toquen a una, ens toquen a totes. La sororitat també és això.

Signen:

Ainhoa Yll Subirà
Alícia Oliver i Rojo
Amor del Álamo, AsDones ANC
Anna Drets
Anna Durany
Àngels Casals, AsDones ANC
Àngels Pujol i Giménez, AsDones ANC, Ca la dona
Anna Sastre
Arantxa Ureta, AsDones ANC
Beatriu Masia i Masia
Bel Olid
Betlem C.Bel
Carme Andrade, AsDones ANC
Carme Hurtado, AsDones ANC
Carme Porta
Carmen Pérez Sánchez
Cori Torroja, AsDones ANC
Cristina Pallarès i Jumilla
Elena Fonts
Elisabet Almeda
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Encarna Bodelón
Ester Rocabayera
Fina Rubio i Serrano
Fúlvia Nicolàs
Glòria Tibau
Isa Garnika, Xarxa de Cures
Laia Mauri i Baraza
Maria Catà, AsDones ANC
Maria Marcos
Maria Olivares i Usac
Mari Pau Trainer
Mariona Chavarria
Marta Macias
Marta Roqueta
Mercè Otero-Vidal
Mireia Bofill i Abelló
Mònica Morros i Serra
Montse Pineda Lorenzo
Montse Vila
Montserrat Higueras, AsDones ANC
Muntsa Otero-Vidal
Nati Veraguas Aguilera
Núria Alcaraz
Núria Vergés
Pilar Rebaque
Paula Castellví
Patsilí Toledo
Roser Pineda
Roser Ros Riu, Dones no estàndards, AsDones ANC
Sara Cuentas
Sílvia Aldavert Garcia
Sònia Herrera
Tània Verge
Teresa Martínez i Pastor
Tona Gusi
Tònia LaTorre, AsDones ANC
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