
Al crit de “ni una menys, vives ens volem” que van llançar les 
feministes argentines milions de dones de 70 països ens 
contagiem i ocupem els carrers per fer visibles els nostres 
treballs, les nostres demandes i els nostres cossos.

El 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més 
àmplia de la de 2017.

Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga 
que va més més enllà del que sʼidentifica com atur laboral 
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les 
esferes de la vida, i la vaga ha dʼassolir també altres espais: 
el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.

Volem ocupar lʼespai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre 
el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les 
dones, lesbianes i trans i preservar el planeta en què vivim.

Per això el 8M pararem nostre consum, el treball domèstic i les 
cures, el treball remunerat i els nostres estudis, per demostrar 
que sense nosaltres no es produeix, i no es reprodueix.

Això ni comença ni sʼacaba el 8 de març. El procés comença 
molt abans del dia de la vaga i culminarà el dia 8 amb una 
vaga en què visibilitzarem les nostres denúncies i exigències en 
tots els espais, prenent les carrers en pobles i ciutats.

8 DE MARÇ
Cap a la Vaga Feminista 
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