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“Per un món on ser totalment iguals, humanament dife-
rents i plenament lliures” (Rosa  Luxemburg)

Ara que s'apropa el 8 de març no podem deixar de cons-
tatar amb preocupació que aquest 2017 malauradament
ha començat en un context polític global de menys drets
individuals i col·lectius, més desigualtat, més polaritza-
ció-divisió i més misogínia.

Declaracions de capellans i bisbes fetes des del púlpit
que insisteixen a criminalitzar les dones; lleis glaçades
proclamades en societats que acceptaran com a legal, i
fins i tot educatiu, estomacar “pedagògicament” la teva
dona periòdicament un cop l'any; programes de televi-
sió i vídeos per ensenyar-nos com ens hem de maquillar
quan el "marit” et pega, amb conseqüències que cal
amagar perquè per “alguna cosa” serà... Violacions clares
i específiques als drets de les dones, als drets humans.

És absolutament terrible que més de 60 milions de perso-
nes votin un candidat autoritari, egocèntric i oberta-
ment masclista i misogin i el facin president dels EUA.
Paral·lelament les perspectives a la vella Europa, amb
l’auge evident de l’extrema dreta, amb personatges deci-
didament impresentables atiant el fantasma de la por a
l’estranger i inoculant el virus de l’odi no són pas gaire
més afalagadores. Exemples recents a casa nostra d’actes
públics de xenofòbia a les xarxes i al mateix carrer, ens
han d’alertar perquè cap societat està vacunada contra la
incubació de l’ou de la serp.

I contra això ens cal manifestar obertament que no
estem disposades a recular ni un sol pas contra aquesta
onada amb un crit contundent a favor de la convivència
i de la solidaritat. Les dones estem d’encapçalant aques-
ta ferma actitud d’oposició i de resistència, tal com es va
demostrar el passat 21 de gener, quan més de 2'5 milions
de dones van sortir en més de 600 ciutats del món per
marxar conjuntament per l’únic camí possible i recordar
i exigir que els drets de les dones són Drets Humans.
Dones i homes, persones en marxa per cridar que volem
viure socialment iguals, humanament diferents i total-
ment lliures.

Davant d’un món on l’èxit és  liderar i no pas conviure,

on es construeixen murs enlloc de bastir ponts de soli-
daritat i empatia, estem en marxa, i aquesta marxa que
cada dia, que minut a minut cal fer individualment,
aquest 8 de març la farem en companyia, juntes, totes.
Hem de crear infinits espais de llibertat, necessitem
innombrables espais de convivència lliures de violència,
on el respecte a un/a mateix i a l'altre passa pel compro-
mís del rebuig radical a qualsevol tipus i grau de violèn-
cia. No volem murs, volem construir societats lliures i
equitatives.

Vivim en una societat on cada dia augmenten les denún-
cies de dones per violència masclista, on hi ha un incre-
ment de la discriminació, de l'assetjament i del bullying
arreu, també als centres educatius, i on, terriblement, hi
ha més dones assassinades, més LGTBIQfòbia arrelada
des del mateix origen d'un sistema patriarcal que pretén
perpetuar els rols de gènere i el sistema de jerarquies
que aquests rols comporten, amb la consolidació del
poder, a voltes encara absolut, dels uns sobre els altres.
Societats que aixequen murs, són societats governades
per la por, la por a perdre el que no tenim, la por a l'al-
tre, la por a l’escassesa, la por a quedar-se sense ni les
engrunes, la por a sentir empatia pel proïsme i a haver de
repartir la pobresa.

Es construeixen murs per defensar-nos de l’arribada
dels refugiats, murs de contenció contra les allaus huma-
nes provocades per la desesperació, murs que ens sepa-
rin per pobles, per races, per religions, per sexe... Murs
exteriors i interiors de discriminació, de por, d’angoixa,
de domini, de misèria. Murs que en lloc de fer societats
més segures fan societats més febles, més vulnerables,
més intransigents i més violentes.

Si permetem que denigrar esdevingui una moda, si con-
siderem que els nostres drets es basen en la inferioritat
de l'altre, si no entenem l’enorme riquesa de la diversi-
tat, ens carreguem la igualtat de totes les persones i
enderroquem els drets humans.

Totes i tots en marxa! 

Ens retrobem el 8 de març!
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