MANIFEST 8 DE MARÇ 2013
Ara per ara, podem afirmar que les dones som capaces de desenvolupar qualsevol treball
igual que els homes. Només cal trobar el que t’agrada i ets vàlida, formar-te, preparar-te i
au! a pencar s’ha dit!
Ah, però, no tot és tant fàcil i ara menys. Escriure avui, quatre ratlles en motiu del 8 de
març, dia Internacional de la Dona Treballadora, no és gens fàcil.
Tenim capacitat per triar? Sí
Tenim capacitat per formar-nos? Sí
Tenim capacitat per treballar? Sí
Tenim capacitat i dret per reclamar un mateix sou per a una mateixa tasca que els homes? Si
Tenim la possibilitat de desenvolupar aquest treball? Ara mateix, moltes vegades, no.
Són moltes les dones que s’han quedat sense el treball que desenvolupaven. Són moltes les
dones que han de marxar terres enllà per a poder treballar.
I ves per on, ara, els homes es troben en la mateixa situació.
Ara el rol de que, a vegades, encara era la dona la que “triava” treballar a casa, tenint cura
de la llar i de les criatures, ha canviat. Veiem a vegades, que els que s’han quedat sense
treball remunerat fora de casa, són ells i són ells, qui treballen portant la llar i en més
nombre que abans, dedicant més temps a les criatures.
Que això pot ser vist o entès com un senyal o símbol d’igualtat?
Sí, si la possibilitat de triar quedar-se més o menys temps a casa, fos escollida lliurement.
Quan un o una han d’adoptar aquesta mesura perquè no n’hi ha d’altra, es pot entendre
com una situació forçada, que ens porta a replantejar-nos tota la nostra vida actual i com
seguir vivint-la.
Replantejant-nos els valors. Potser ara, potser no segur, la competitivitat laboral, “preuada”
fins fa poc (la entesa com: qui més treballa, guanya, gasta, etc, s’ho emporta tot: benefici,
més feina, benestar i reconeixement social, etc); l’hem d’anar transformant en solidaritat. A
arreu, veiem persones a les que cal donar un cop de mà, inclosos nosaltres mateixos i
mateixes.
Des de l’Associació de Dones per a la Igualtat d’Arenys de Mar, volem fer una crida per a
que tots plegats i totes plegades anem per a aquest camí.
L’ajuda mútua, ara per ara, ens farà lliures, com a persones i com a nació, catalana.
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