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8 de MARÇ DEL 2000

Un any més les dones d�arreu del món commemorem un fet històric en el llarg
camí de la reivindicació dels nostres drets. Un altre 8 de març que vol ser una
nova crida a la societat, un recordatori de la situació de desigualtat que pateix
la meitat de la població. L�origen de la celebració del 8 de març se situa a l�any
1908, a la fàbrica Cotton de Nova York, on les treballadores van protagonitzar
un tancament i la primera vaga per a millorar la seguretat en el treball, l�aug-
ment salarial, el dret al vot i la fi de l�explotació infantil. Centenars d�elles van
morir abrasades dins de la fàbrica i 15.000 dones es van manifestar en protesta
sota el lema «Pa i Roses». L�any 1910 Clara Zetkin va proposar aquest dia com
a dia internacional de la dona treballadora, durant la II Conferència de Dones
Socialistes. Las proposta fou acceptada. Es va adoptar el color lila com a sím-
bol de les seves reivindicacions.

ACCIONS COMUNES 8 de MARÇ

♦ Dissabte 4 de març, al Casinet d’Hostafrancs:

- a les 18h, acte «Construïm un futur juntes i diverses contra la violèn-
cia, la pobresa i la guerra», amb presència de dones de la antiga
Iugoslàvia
- a les 22h, festa de disfresses per a dones (amb premis).

♦ Dilluns 6 de març, al Pati Llimona, a les 19h, acte «Dona, cruïlla de futur»

♦ Dimarts 7 de març:

- a les 19h, acte d’inauguració de la Marxa Mundial de les Dones al
Monument de Colom (es demana que portem espelmes i mocadors
de colors)
- a les 20h, a Món Obert, presentació de la guia de recursos per a
lesbianes.

♦ Dimecres 8 de març:

- a les 12h, aturada de dones davant els llocs de treball,
- a les 19.30h, a Pl. Universitat, manifestació de dones.

♦ Dissabte 11 de març, acció performance «Si les estàtues parlessin»,
a les 12h, al Parc de la Ciutadella.



Un segle després la situació de les dones en molts
indrets del món no ha millorat i fins i tot en els
països suposadament igualitaris, com ara el nos-
tre, continua havent-hi tremendes desigualtats de
gènere, tant a la vida pública com a la privada.

L�any 2000 és un any emblemàtic en molts sen-
tits. Un any singular al llarg del qual es continua-
rà parlant de globalització de l�economia i es con-
tinuaran redefinint els processos de resistència i
construcció de móns alternatius. A això respon
la Marxa Mundial de les Dones 2000, a la neces-
sitat de mundialitzar les nostres solidaritats.

La Secretaria de la Dona d�USTEC·STEs (IAC)
participa en aquest projecte i us el volem donar a
conèixer amb l�esperança que cada centre esco-
lar pugui fer-se�n ressò i participar-hi activament.

La idea de realitzar una marxa mundial de les
dones a l�any 2000 va sorgir de la «Marxa de les
Dones contra la Pobresa» que es va realitzar a
Quebec l�any 1995 i del Fòrum Mundial de
Beijing. L�organització i descentralització de les
activitats que defineixen la Marxa 2000 són part
essencial dels valors que guien el projecte: re-
coneixement, respecte i valoració de la diversi-
tat intrínseca del moviment de dones. Aquí a
Catalunya una comissió, que es reuneix cada di-
mecres a les 19h a Ca la Dona, coordina les ac-
cions. També s�estan convocant assemblees
mensuals més àmplies.

La lluita contra la pobresa i la violència vers les
dones són els dos lemes que integren el mani-
fest comú. Per tant, es demana que els estats
apliquin un marc legal i estratègic per eliminar
la pobresa, incloent-hi mesures específiques en
relació a les dones. La lluita contra les violènci-
es vers les dones engloba la lluita contra la vio-
lència psicològica, física i sexual, el militaris-
me, el respecte als drets humans de les dones i
contra els fonamentalismes de tota mena.

Ens agradaria ara donar a conèixer una iniciativa
del col·lectiu de coeducació Lluna Plena per al 8
de març. Aquest col·lectiu va fer una convocatò-
ria als centres de Terrassa per tal de preparar con-

MARXA MUNDIAL DE LES DONES 2000

juntament accions i activitats a l�entorn de la
Marxa 2000. Els centres assistents van acordar
presentar el tema en els seus centres mitjançant
vídeos i/o d�altres materials visuals sobre la po-
bresa i la violència, proposar la confecció de llen-
çols on, sota el lema 2000 Bones Raons per Mar-
xar..., cada estudiant afegís la seva pròpia refle-
xió, i penjar-los a les façanes dels IES el 8 de
març a les 12.00h. A la mateixa hora es pretén
que l�alumnat surti a la porta dels IES a llegir un
manifest elaborat entre tots els centres i a fer 3
minuts de soroll. També proposen elaborar ca-
dascú les seves postals pròpies amb el lema i el
logotip comuns. Esperem que aquesta iniciativa
serveixi (ens serveixi) a tothom d�estímul.

CALENDARI COMÚ MARXA 2000

n Trobades nacionals per treballar les reivindi-
cacions i accions nacionals.
n Trobades regionals en preparació de Beijing + 5.
nGener/febrer del 2000: elaboració de targe-

tes de suport que arreu del món tindran un
lema comú «2000 BONES RAONS PER
MARXAR», i un logotip comú.
nDel 8 de març al 17 d�octubre: signatura de

les targetes de suport.
n Juny: trobada internacional de Beijing + 5.
nDe l�1 al 17 d�octubre: marxes i concentraci-

ons locals, nacionals i regionals.
n 14 d�octubre: concentració a Brussel·les.
n 17 d�octubre: concentració a Nova York.
n 2000 BONES RAONS PER MARXAR:

• per fer una escola veritablement coeducativa
• per superar els estereotips i les discriminaci-

ons de gènere,
• per una escola que celebri la diversitat,
• per una escola igualitària, que no igualadora,
• per una escola divertida i generosa, on es pu-

guin demostrar els afectes sense complexes,
• per fer de l�escola una zona lliure, sense ame-

naces, ni pors.
Per més informació us podeu posar en contacte amb:
•  la pàgina web �oficial� de la Marxa: www.ffq.qc.ca

•  la comissió coordinadora de la Marxa a Barcelona: Ca la
Dona, els dimecres a les 19h.

•  la Secretaria de la Dona d�USTEC·STEs (IAC)


