
El proper 8 de març nombrosos col•lectius i moviments de dones han fet 
una crida a una vaga general mundial contra la violència masclista i en de-
fensa dels nostres drets. A tot el món i durant els últims mesos hem vist com 
milions de dones s’han mobilitzat amb aquest objectiu: les multitudinàries 
marxes contra Trump als EUA i el seu discurs misogin, racista i homòfob; a 
Polònia contra l’intent del govern del dretes de prohibir el dret a l’avorta-
ment o a Llatinoamèrica, on milions de dones van omplir els carrers de les 
principals ciutats sota el lema Ens volem vives, ni una menys!

La crisi del capitalisme ha colpejat durament les condicions de vida de 
la classe treballadora, però dins d’ella, la joventut i les dones ens hem em-
portat la pitjor part. El capitalisme condemna a les dones a una vida de 
precarietat amb pitjors salaris i condicions laborals, a patir doblement les 
conseqüències de les polítiques de la dreta i les seves retallades, a liderar les 
dades d’atur, o a que es carregui sobre les nostres esquenes el treball que 
haurien de cobrir els serveis socials com la cuida de malalts, gent gran i nens. 
També ens condemna a patir les conseqüències últimes d’un sistema que ens 
nega la independència econòmica i la igualtat: la xacra de la violència mas-
clista. Només als últims set anys 796 dones han estat assassinades a l’Estat 
Espanyol i cada 8 hores es produeix una denúncia per violació.

Per suposat, el govern del PP plora llàgrimes de cocodril quan es pro-
dueixen aquests assassinats, però són ells qui amb les seves lleis, amb les 
seves retallades a l’educació, a la sanitat, a l’atenció a la dependència, amb 
les seves reformes laborals i la seva ideologia reaccionària i clerical, els que 
sembren la llavor perquè aquesta violència masclista s’estengui. La dreta 
sempre ha estat un adversari declarat dels drets de les dones!

Nosaltres no ens resignem a viure una vida d’opressió i desigualtat. Ens 
rebel•lem contra aquest sistema i aquest govern que legitima la violència 
contra nosaltres mitjançant l’organització i la mobilització als carrers igual 
que fan les Espartanes de CocaCola en Lluita, les dones de la PAH o les 
kellys.

El proper 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, des del 
Sindicat d’Estudiants fem una crida a aturar les classes de 12:00h a 13:00h, 
per dir prou ja a la violència masclista i en defensa dels nostres drets com a 
dones! Contra els governs de dretes que encoratgen el masclisme i la nostra 
opressió!

Fem una crida a tots els nostres companys a les aules a que participin 
activament a aquesta lluita amb nosaltres i a sortir massivament a les mani-
festacions que tindran lloc aquell mateix dia per la tarda. Totes i tots junts, 
mobilitzant-nos, podrem aconseguir la societat que volem: sense discrimina-
ció, desigualtat ni violència masclista, amb drets, dignitat i llibertat.
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