
LLUITEM PER LA IGUALTAT, CONSTRUÏM PODER POPULAR 

En motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Moviment 15 de 
Sabadell ha elaborat aquest manifest per reivindicar una societat lliure del sistema patriarcal, 
unes relacions igualitàries i la defensa dels drets de les dones.  

> El meu cos, la meva decisió, només jo decideixo. 

El canvi legislatiu sobre l'avortament que vol impulsar el govern del PP limitarà els 
nostres drets sexuals i reproductius. No volem lleis, polítiques ni morals religioses que 
atemptin contra la llibertat de decidir sobre el propi cos. Ser pare o mare no ha de ser una 
imposició, sinó una decisió lliure i responsable. 

> Les dones no assumim les retallades ni paguem la vostra crisi. 

Les retallades en els serveis públics, especialment en sanitat i educació, afecten 
doblement a les dones. Quan l’estat abandona les persones per protegir els interessos dels 
grans negocis i de la banca, són les dones les que s’ocupen dels més desprotegits. Això implica 
assumir una major sobrecàrrega familiar per a les dones, perjudicant la seva salut. 

> Si disminuïm les hores de treball fora i compartim a la llar, aconseguirem la igualtat 

Sense el treball reproductiu i generatiu (les tasques domèstiques, el manteniment de la 
llar, la cura i l’atenció d’altres persones, com infants o gent gran), assignat tradicionalment a les 
dones, la mà d'obra no pot regenerar-se per seguir aportant al món productiu i assalariat. 
Aquesta invisibilització i explotació esdevé bàsica pel capitalisme. Per tant, es fa necessari el 
reconeixement de les tasques reproductives per fomentar la corresposabilització i el 
repartiment del treball per a tothom, dins i fora la llar. 

> Ni submises ni explotades, dones combatives. 

La nova reforma laboral empitjora encara més les condicions laborals de les dones. 
Obstaculitza la conciliació familiar, condemna a les dones a seguir patint la discriminació laboral 
i retributiva, afavorint el retorn a la llar, perdent la seva independència econòmica.  

> Si canvio jo, s'acaba el sexisme 

Volem construir la nostra identitat més enllà del sexe. Cal deconstruir el gènere, acabar 
amb el llenguatge que ens exclou, la història que ens ignora i l'educació que ens modela per 
convertir-nos en dones dèbils, indefenses, dependents i vulnerables, o en homes competitius, 
agressius, durs, insensibles i dominants.  

> Prou de violència contra les dones! 

Volem relacions personals, justes i igualitàries, sense dominació, submissió o violència, 
que quedin justificades per l'ideal de l'amor romàntic o per la mercantilització del sexe i el cos 
de les dones en la prostitució. Volem relacions on cadascú tingui cura de si mateix i de l'altre, 
creant espais de benestar i cura. Rebutgem tota forma d'agressió sexista: a casa, al carrer o a 
la feina.  
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