COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC secunda la vaga feminista del 8 de març i crida a la
participació de totes les dones
Barcelona, 7 de març de 2019.

La FaPaC dóna suport a la convocatòria de vaga feminista del pròxim divendres 8 de març
i crida activament a totes les dones a sumar-s’hi per reclamar una igualtat real d’oportunitats
i drets entre homes i dones. En la línia del moviment feminista, la federació insta a participar
particularment a les dones perquè es tracta d’evidenciar que sense el treball femení, tant
productiu com reproductiu, paralitzem la societat. Perquè totes juntes hem de visibilitzar els
nostres cossos, treballs i demandes.
Aquest any 2019, sota el lema “Ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere”, ens
sumem a una convocatòria de vaga que, com cada 8 de març, és multidimensional: laboral,
de cures, de consum i educativa. I, en el cas de la FaPaC, ens interpel·la especialment
a les dones que ens trobem discriminades i en posició de desigualtat per raó de
gènere dins la comunitat educativa. Com a filles, mares, docents, estudiants,
associades i/o treballadores.
Per això, recolzem una vaga feminista que és de totes i actua en els següents àmbits:
•

Vaga laboral per fer palesa la major precarietat i vulnerabilitat de la dona en el
mercat laboral, la persistència de barreres a la seva projecció professional i la seva
discriminació en matèria de salaris.

•

Vaga de cures per visibilitzar que sense el treball de cures que carreguem i assumim
les dones envers altres persones es col·lapsa un sistema econòmic que ha relegat
aquesta tasca a l’àmbit domèstic, de les dones i exclusivament reproductiu. Per
reivindicar-les com a necessàries per al conjunt de la societat perquè es
converteixin en una responsabilitat compartida entre homes i dones. Per denunciar

les retallades pressupostàries que afecten la cura, la manca de reconeixement del
treball domèstic que assumeixen en major mesura les dones, la pobresa que
també les afecta de forma preferent o la vulnerabilitat de determinats col·lectius
que assumeixen aquesta tasca com són les dones migrades.
•

Vaga de consum perquè les dones deixarem de consumir allò que no sigui
imprescindible en aquesta jornada, reduint al mínim la despesa en subministres, i
de béns i serveis. Això ajudarà a reflexionar sobre el pes de les dones en la forma
en què consumim i la força que tenim per implantar models més sostenibles,
respectuosos amb les persones i els recursos naturals. També farem boicot a les
empreses que tenen treballadores en condicions d’explotació o indignes, que
utilitzen una imatge cosificada i estereotipada de la dona, o que es beneficien de
l’anomenada “taxa rosa”, que encareix els productes que són d’ús preferent o de
necessitat per a les dones.

•

Vaga educativa perquè el sistema educatiu en totes les seves etapes és el principal
espai on ens socialitzem, on construïm les nostres identitats sexuals i de gènere, i
és on encara es reprodueix l’actual sistema patriarcal, capitalista i heteronormatiu.
Per aquesta raó, les estudiants, les mestres, la comunitat educativa i tot el
moviment feminista exigim el nostre dret a una educació pública, laica i
feminista, lliure de valors heteropatriarcals i colonialistes des de les primeres
etapes educatives. Reivindiquem el nostre dret a una formació afectiva-sexual
que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, lliure
d’estereotips i que no permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les
aules. Denunciem el pressupost públic que es destina a les escoles
gestionades per l’Opus Dei i a totes les escoles concertades que
segreguen per sexe. Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública, gratuïta,
inclusiva i amb perspectiva de gènere. Exigim un avenç en la coeducació en tots
els àmbits i espais de formació en què la perspectiva de gènere sigui
transversal a totes les disciplines, i alhora una educació que no relegui la
història de les dones als marges de les aules i els llibres de text.

Que el dret a l’educació esdevingui un dret humà de totes, sense discriminació per
raó de gènere i altres motius interseccionals com la procedència, la classe, la situació
migratòria, l’edat, l’orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social.

“JUNTES SOM MÉS FORTES! CAP PAS ENRERE!
Ens aturem per canviar-ho tot!!”
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