20-S, Declarem l’emergència feminista a Barcelona i arreu de
Catalunya!
La Plataforma Unitària contra les violències de gènere, davant les
violències masclistes, donem suport a totes les manifestacions
que tinguin per objectiu el canvi estructural que es necessita, les
reivindicacions per fer-hi front i l’exigència a les institucions de
recursos, mesures socials adients per erradicar-la de les nostres vides
i de les nostres ciutats.
Ens sumem doncs al manifest de Ca la Dona https://caladona.org/davant-lesviolencies-masclistes-autodefensa-feminista/ i a la convocatòria estatal del 20S
que ha proposat la Plataforma d’Alacant.
Declarem l’emergència feminista a Barcelona i arreu de
Catalunya.
Animem a totes a participar a la concentració de llums a la Plaça
de la Universitat de Barcelona el proper 20 de setembre a les
20 h.
L’èxit dels últims anys, la lluita pel dret a l’avortament, aconseguir el
Pacto de Estado contra les violències de gènere, les vagues feministes
del 8M de 2018 i 2019, ens marquen el camí. Juntes som més fortes.
La nostra unitat és vital per avançar en la emancipació de les dones.
El moviment conscient feminista te la clarividència de fixar-se que la
veritable força de canvi emergeix del conjunt de les dones, en totes les
seves condicions, països, situacions, classes i estaments socials,
cultures, ideologies i religions.
Les mobilitzacions pels drets de les dones, s’han multiplicat arreu
contra els assassinats i les violacions, contra la justícia patriarcal, per
un món sense violències masclistes. Són el motor i catalitzador del
conjunt del moviment feminista. Precisament per això necessitem tenir
el màxim respecte i saber llegir, el que fa, aspira i lluita cada segment
de les dones.

El debat sobre diferents estratègies o conceptes ha de formar part de
la metodologia de diàleg i lluita, amb la convicció i compromís d'enfortir
el moviment i en cap cas dividir-lo en la seva acció.
La unitat és vital per vèncer i superar el patriarcat. En aquest sentit el
concepte és que la lluita és pel dret de totes les dones, sense
exclusions.
Sabem que som diverses social, cultural, ètnica, ideològica i
socialment. Sabem que hi ha una gran diversitat de feminismes. Però
també sabem que la unitat en la lluita és la que ens fa més fortes.
La unitat basada en el que és fonamental i que tenim en comú:
Aconseguir els drets reals de les dones fent caure al patriarcat.
Aconseguir la llibertat de les dones a una vida sense violència
masclista.

El 20S a les 20h a Plaça Universitat per els drets de les dones.
Emergència Feminista.

