
 

 

 

 

 

 

El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, una data reivindicativa que any 

rere any adquireix més visibilitat i que és un dia imprescindible del procés de lluita pels drets de 

les dones. 

Des de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO subscrivim aquesta declaració, realitzem 

una aposta decidida per les polítiques feministes i per la defensa dels drets de les dones, donant 

suport a totes les actuacions i mesures que des l’FSC-CCOO Catalunya van dirigides a eradicar 

qualsevol situació de discriminació que pugui afectar-les. 

Denunciem les violències masclistes, el crim més estès a tot el món, que a l'Estat espanyol des de 

l'any 2000 ha suposat l'assassinat de 1.052 dones a mans de les seves parelles o exparelles, 

cobrant una especial virulència enguany amb l'assassinat de 17 dones. Estem davant el pitjor 

moment de la violència masclista en la història recent d'Espanya. 

Exigim la dotació pressupostària necessària per a la recuperació dels serveis públics d'atenció a 

les dones i menors víctimes de violència i la recuperació de la inversió en la lluita contra la 

violència masclista, que any rere any s'ha anat reduint. 

Exigim l'obertura d'espais de negociació per a l'adaptació de les nostres lleis a l'ordenament 

internacional, així com la negociació i posada en marxa de totes les mesures necessàries per a 

l'eradicació de tota forma de violència contra les dones i les nenes. 

Exigim l'articulació immediata de mesures que permetin compartir amb les seves parelles la cura 

de la família i la recuperació d'uns serveis públics que garanteixin la cura de les persones grans, 

de la infància i de les persones dependents. 

Reivindiquem el treball de les dones, invisibilitzat al llarg de segles i que segueix sent amagat en 

totes les seves facetes, siguin laborals o el treball de cures que les dones realitzem i la necessitat 

social d’aquest. 

Considerem imprescindible visibilitzar el treball gratuït i invisible que les dones fa segles que fem, 

rebutjant que se'ns segueixi considerant persones "inactives" i sense aportar-nos cap 

reconeixement, negant-nos el paper essencial que ocupem en la societat. 

Per tot el que hem exposat, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens sumem a 

participar en tots els actes, concentracions, assemblees i/o manifestacions que es convoquin per a 

defensar els drets de les dones amb motiu del 8 de març. 

 

 


