ENS VOLEN EN SOLITUD, ENS TINDRAN EN COMÚ

CATALUNYA EN COMÚ fa una crida a participar en la VAGA FEMINISTA del dia 8 de
març i omplirplaces i carrers per a fer front a les estructures d’opressió patriarcal.
Formem part d’aquesta marea de força, pensament i canvii continuarem portant les
reivindicacions del moviment feminista a les institucions. Tal i com expressa el
Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya:
“DENUNCIEM L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Denunciem la invisibilització i la
desvalorització dels processos de sosteniment de la vida vinculats a la Terra i als cicles
naturals. Som cossos que depenem d’altres cossos, però com sempre, els impactes de
la crisi socioecològica no són iguals per a totes. Els efectes més durs s’exporten a les
perifèries urbanes i globals, al Sud, a les futures generacions, i a les dones i identitats
dissidents. Per això, denunciem el capitalisme i l’heteropatriarcatextractivistes i
neoliberals, els quals ens fan viure d’esquena a la Terra, a la Mediterr{nia i a la nostra
pròpia existència.
Denunciem la pèrdua de la sobirania social, política i econòmica, juntament amb
l’entramat dels poders f{ctics i la falsa il·lusió que vivim en una democr{cia de
creixement capitalista il·limitat, la qual respecta els DDHH i ambientals, però que a
l’ombra destrueix les bases materials que ens permeten viure dignament. L’aliança
d’Estats i capital ha declarat la guerra a la vida. Denunciem que l’escalada autorit{ria i
reaccionària del capitalisme salvatge amenaça territoris, animals i comunitats,
especialment, a les dones indígenes i als pobles originaris. Aquesta criminalitza la
protesta i mata, a més d’accelerar els fenòmens clim{tics extrems com ara les
sequeres, els incendis, els huracans i les inundacions, amb la consegüent expulsió de
pobles sencers, tot ocasionant processos migratoris i l’expansió de malalties
climàtiques i encara més pobresa energètica, les quals ens afecten especialment.
EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL I CLIMÀTICA. Exigim un decreixement econòmic, una transició
ecosocial i una cultura regenerativa i feminista, la qual recuperi les sobiranies a través
d’una gestió pública i comunit{ria, la qual garanteixi l’accés universal dels serveis
b{sics, com ara l’aigua i l’energia. Exigim la defensa dels DDHH i ens solidaritzem amb
les lluites de les companyes que arrisquen la seva vida per defensar l’aigua, el territori i
els ecosistemes. Ens posicionem contra les empreses transnacionals i les corporacions
financeres, agents directes del capital, que avancen sobre els nostres cossos i territoris,
pobles i barris, monopolitzant, controlant, mercantilitzant i privatitzant els béns

naturals i comuns (com la terra, l’aigua, l’aire, l'energia, la biodiversitat, l’habitatge, la
salut, l’educació o les pensions, entre d’altres).
Rebutgem els Tractats de Comerç i Inversió, instruments del projecte capitalista del
segle XXI el qual es caracteritza per ser heteropatriarcal, extractivista, racista i
colonial, perquè ataca les nostres vides i blinda el poder de les transnacionals i
multinacionals, enfront dels nostres drets i les decisions democràtiques de les
comunitats i dels pobles. EXIGIM que la defensa de la vida digna se situï al centre de
l’economia i de la política.”
“CRIDEM A LA LLUITA PER LA CENTRALITAT DE LA VIDA, PER LA
DESPATRIARCALITZACIÓ DELS NOSTRES COSSOS I DESITJOS, PER UNES VIDES
DIGNES I LLIURES DE VIOLÈNCIES!”
“VOLEM ACOMPANYAR LA DIVERSITAT AFECTIVA-SEXUAL, CORPORAL I DE
GÈNERE A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, per construir rols que trenquin amb els
estereotips de gènere, que possibilitin l’exploració lliure i el creixement individual i
col·lectiu, i que no ens obliguin a encaixar en cossos, identitats i sexualitats binàries
o normatives.”
El feminisme és un posicionament polític vertebrador del nostre espai i en comú ens
comprometem a no cessar fins a derrotar aquest sistema patriarcal. ENS VOLEN EN
SOLITUD,ENS TINDRAN EN COMÚ.
Podeu consultar les convocatòries a https://www.vagafeminista.cat/ i el manifest a
(https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).

