Posicionament sobre la vaga del 8M
44a Assemblea General Ordinària – 26 de febrer de 2022

La precarietat juvenil cada cop és més elevada i cada dia es publiquen més estadístiques i
dades que demostren que ser jove i ser dona són factors de risc clars a l'hora de patir
desigualtat, per no parlar de si, a més, ets migrada o trans (a mode il·lustratiu, 75% de les
persones joves són precàries, en comparació al 54% de les dones i el 67% de les persones
migrants).
És per això que no deixarem de lluitar mai fins a acabar amb les desigualtats de gènere a
l’àmbit laboral , lluitant perquè les condicions salarials siguin iguals i que la incorporació de les
dones al món laboral no es vegi condicionada per patrons patriarcals que ens releguen a
determinades tasques, que reforcen el sostre de vidre i el terra enganxifós.
Tanmateix, creiem que és necessari lluitar per afavorir la inclusió laboral d'aquelles dones que
pertanyen a grups especialment vulnerables, assegurant que totes tinguem accés a bones
oportunitats laborals i que no patim discriminació de cap mena (per la nostra orientació sexual,
origen geogràfic, etc.).
Considerem que cal fomentar una educació afectivosexual que faci èmfasi en la importància
de tenir relacions sanes, basades en el respecte, la comunicació, el tracte d'igual a igual i el
consens, defugint dels estereotips marcats per l'heteropatriarcat en ambients familiars, a
l'escola, als mass media i, especialment, a la pornografia. De la mateixa manera, cal exigir que
l'educació afectivosexual sigui inclusiva per a totes les orientacions sexuals i expressions de
gènere, defugint dels patrons imposats pel cisheteropatriarcat.
Perquè encara avui dia, les dones mai ens acabem de sentir segures en espais de feina on es
produeixen de manera reiterada moltes situacions de violència i assetjament. Cal aconseguir, a
més, espais de feina segurs que ens permetin poder conciliar la nostra vida personal sense cap
mena de represàlia sobre la nostra feina, que ens permetin tenir el nostre temps d'oci i
construir, si volem, la nostra família.
Ens cal lluitar també per abolir les condicions socioeconòmiques pròpies d'un sistema
capitalista que porten a moltes dones a activitats deshumanitzants i cosificadores..
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En definitiva, cal fer vaga per combatre les violències cap a les dones en tots els àmbits de la
vida (família, centres de treball o estudi, institucions...) fent un treball d'educació social i reflexió
personal cap a les nostres actituds misògines interioritzades.
Som conscients de les dificultats que es poden presentar en el moment actual per dur a terme
aquesta vaga, però creiem en el moviment feminista com a sobirà i no ens falten motius per
sortir als carrers. Per tant, les joves hem de ser-hi un any més als carrers lluitant pel nostre futur
i pel de les nostres companyes.
Per tot això des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ens comprometem a:
●

Sumar-nos a la crida de la convocatòria de la vaga laboral, de cures, estudiantil i de
consum que reclama el moviment feminista.

●

Ajudar a difondre tota informació mitjançant la difusió i comunicació activa a xarxes
socials.

●

Assistir a les assemblees del moviment feminista per ajudar a l'organització de les
tasques necessàries.

●

Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la vaga tiri endavant. - Convocar i promoure
l’assistència a les manifestacions pel 8 de març d’arreu del territori.

●

Fomentar la creació i actualització de protocols contra les violències masclistes i
LGTB-fòbiques de les associacions i entitats juvenils de Catalunya.

Resolució presentada per la Joventut Comunista de Catalunya
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