
Gràcies a la lluita feminista hem aconseguit fites importants en els drets i
llibertats de les dones i això ens ha d’encoratjar a seguir reivindicant allò
que és nostre: el dret a ser dones treballadores en igualtat de condicions,
a desenvolupar-nos professionalment sense precarietat, el dret a viure
sense violència, el dret a ser mares (o no) quan ho decidim, el dret a
avortar quan vulguem, etc.

És alarmant, però, que quan més avancem en la consecució dels drets de
les dones, més enfurismada és la resposta reaccionària d’aquells que
senten que els drets de les dones amenacen els seus privilegis. Uns
privilegis que ens condemnen a la submissió, al paper secundari, als
estereotips i rols de com hem de ser o com ens hem de comportar per no
ferir masculinitats, a conformar-nos amb la precarietat o a sobreviure
immerses en l’economia submergida i als treballs domèstics
invisibilitzats.

Des de la Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ de la paeria de
Cervera, aquests últims anys hem posat la banya a revertir, en la mesura
que ens sigui possible, la situació d’aquelles dones que desenvolupen
tasques de cura i feines de la llar sota l’economia submergida, sense cap
tipus de contracte laboral ni cobertura legal. Com tampoc sense cap
mena de reconeixement, desenvolupant feines des de la precarietat i la
invisibilitat. 

8M. Els seus privilegis, 
els nostres drets!
El 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, és una
oportunitat per posar en valor i reivindicar el moviment
feminista, un moviment que ha estat capaç de moure
plantejaments hegemònics importants i generar nous
consensos al voltant de la igualtat de gènere que ens fa
avançar com a societat.



Aquestes treballadores, en molts casos, no estan donades d'alta a la
Seguretat Social ni tenen un contracte laboral, i per tant no gaudeixen de
protecció social ni de drets laborals. I sovint, no és motiu d’alarma social.
Al cap i a la fi, és el que han estat fent les dones al llarg de la història.

Visibilitzar el treball de cures i procurar condicions de treball dignes ha
de ser una prioritat per a tot país que es consideri democràtic. És per
això que hem treballat per fer possible a Cervera una Cooperativa de
Cures que oferirà serveis d’atenció i cura a les persones i llars del
municipi. Projecte que veurà la llum i serà presentat aquest mes de març.
Reptes com aquest són els que han de ser la punta de llança de les
institucions, pel greuge històric al qual planten cara i per garantir els
drets del conjunt de la ciutadania. En aquest cas, els drets de qui cuida i
els de qui és cuidat.

Lamentablement, però, en dates assenyalades com el 8M, les institucions
acostumem a fer discursos de complaença de tots els drets assolits. Però
avui no és un dia per recordar-nos allò aconseguit per part de qui té
l’obligació de procurar-nos vides dignes. Avui és un dia per recordar-nos
que les institucions vertaderament feministes són aquelles que ho
reflecteixen en els seus pressupostos. No s’hi val als discursos d’aquells
que s’auto proclamen feministes, a la condescendència d’eslògans al
costat de la lluita feminista quan després, a porta tancada, es retallen les
partides destinades a fer efectives aquestes polítiques. 

Davant d’això, fem que el 8M sigui un clam contra aquestes polítiques
reaccionàries!

Visca la lluita feminista!
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