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8 març 2021 

 
Dia Internacional de la Dona 

  

Manifest de les Dones amb Discapacitat 
 

'Nosaltres també som dones' 
  
Aquest 8 de març ens mobilitzem com cada any per denunciar les múltiples 
discriminacions que com a dones seguim suportant, i per exigir al conjunt de la societat 
i als poders públics l'adopció d'una agenda inclusiva que tingui en compte la diversitat 
de les dones, sense excepcions. 
  
Des que fa més de dues dècades comencéssim a organitzar-nos, les dones amb 
discapacitat ens hem vist obligades a reivindicar, cada 8 de març, una cosa òbvia però 
sistemàticament oblidada: que nosaltres també som dones. Som més de 312.000a 
Catalunya, més de dos milions i mig a l’Estat i 600 milions arreu del món. No obstant 
això, hem estat ocultes durant dècades sota l'expressió 'persones amb discapacitat', 
circumloqui que falsament semblava abastar-ho tot però que en última instància ha 
invisibilitzat la nostra lluita. 
  
Durant molt de temps, a més, hem estat aparcades de l'agenda feminista perquè, segons 
sembla, les nostres reivindicacions difícilment tenien encaix en unes demandes massa 
homogènies i monolítiques, com per veure’s afectades  per altres considerades alienes 
al propi feminisme. 
  
En terra de ningú ens hem organitzat, hem anat conquerint espais a banda i banda i hem 
donat a conèixer la realitat de milions de dones discriminades per una societat masclista, 
però també, i no ho podem oblidar, capacitista. 
  
Ningú com nosaltres sap com de revolucionari -i necessari- és reivindicar-se com dones 
en una lluita que té com a anhel final, precisament, que aquesta reivindicació deixi algun 
dia de ser rellevant. 
  
Per això, en aquests anys hem exigit que tota política pública centrada en la igualtat de 
les dones per raó de gènere tingui en compte altres variables com la discapacitat. En la 
mateixa línia, i seguint un enfocament de doble via, totes les polítiques enfocades en els 
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drets de les persones amb discapacitat han d'incloure de manera transversal 
l'enfocament de les dones per raó de gènere. 
  
Les nostres demandes tenen com a referents la Declaració i la Plataforma d'Acció de 
Beijing, on es reconeixen les aspiracions de les dones d’arreu del món i on es pren nota 
de la nostra diversitat i de les nostres diferents funcions i circumstàncies, respectant i 
valorant la plena diversitat de les situacions i condicions en què ens trobem i reconeixent 
que algunes de nosaltres, a més, afrontem barreres específiques que impedeixen la 
nostra participació plena i en igualtat a la societat. 
  
Així mateix, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i en concret l'ODS 5, 
enfocat a aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes de 
manera específica, i de manera transversal en altres objectius, s'ha d'interpretar tenint 
en compte la situació dels grups sotmesos a discriminació múltiple, sovint ocults fins ara, 
com el de les dones i nenes amb discapacitat. 
  
Per la seva banda, els mandats de la Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat i el Conveni de el Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la 
violència contra la dona i la violència domèstica, han de ser aplicats i interpretats a la 
llum de la diversitat que ens caracteritza com a dones. 
  
Per tot això, avui, 8 de març, les dones amb discapacitat EXIGIM: 
  

✓ Que es garanteixi l'equitat en l'accés als serveis de salut, inclosos els serveis de 
salut sexual i reproductiva, a les dones i nenes amb discapacitat, sense oblidar a 
les supervivents de violència;    
 

✓ Que es posin en marxa totes les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere, garantint la seva adequada dotació pressupostària en tot allò relatiu a 
la sensibilització; millora de la resposta institucional; perfeccionament de 
l'assistència, ajuda i protecció que s'ofereix a les dones víctimes de la violència 
de gènere i als seus fills i filles; intensificació de l'assistència i protecció de 
menors; impuls de la formació per garantir la millor resposta assistencial; millora 
del coneixement com a complement indispensable per contribuir de manera 
eficaç a la lluita contra tots els tipus de violència contra les dones inclosos en 
l'àmbit d'aplicació del Conveni d'Istanbul, aportant dades més fiables, complets 
i detallades sobre les seves formes, incidència, causes i conseqüències, 
visualització i atenció de les formes de violència contra la dona fora del 
context de parella o exparella ...     
 

✓  Que es dissenyin i apliquin polítiques públiques d'ocupació que tinguin present 
la igualtat de les dones per raó de gènere i la discapacitat en un enfocament de 
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doble via. Totes les polítiques i programes de foment de l'ocupació i la formació 
professional comunitàries han de tenir en compte la situació específica de les 
dones amb discapacitat, així com la seva discriminació múltiple com a 
conseqüència de la interseccionalitat d'altres factors, com l'edat, l’orientació 
sexual, la ruralitat, la immigració, les minories ètniques, l'ésser víctima de 
violència de gènere, estar en risc de pobresa ...   
 

✓ Que es facin visibles i comptabilitzin totes les contribucions no monetaritzades 
que les dones d'aquest sector de la població duem a terme en l'àmbit de la 
reproducció de la vida i que són essencials perquè el sistema econòmic, tal com 
està concebut  actualment, segueixi funcionant. La riquesa d'un país no només 
es produeix al 'mercat'; hi ha altres esferes de generació de serveis, 
tradicionalment ignorades, on la responsabilitat segueix recaient en nosaltres, 
les dones.          
 

✓ Que es posin en marxa polítiques de promoció de l'autonomia personal i 
d'atenció a les persones en situació de dependència, que, dins una política de 
cures concebuda des d'un enfocament de drets humans, tingui en compte la 
realitat de les dones amb discapacitat, no només com a receptores de cura, sinó 
també com a proveïdores del mateix, cosa que se sol ignorar de manera 
sistemàtica.          
 

✓ Que, un cop erradicada l'esterilització forçada del nostre ordenament jurídic, el 
Govern d'Espanya reconegui públicament les violacions de drets humans que 
han patit a l’Estat  milers de nenes i dones amb discapacitat esterilitzades sense 
el seu consentiment en el passat i en el present i aprovi mesures per rescabalar 
el dany ocasionat per aquestes pràctiques contràries als drets humans.   
 

✓ Que s'impulsin aliances entre les dones que ens permetin detectar i frenar 
qualsevol forma d'opressió que ens afecti, sent conscients que el patriarcat és 
dúctil i els seus mecanismes de control s'adapten en funció del grup oprimit.          

  
  
  
  
  

'Nosaltres també som dones! 
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Fundació CERMI Mujeres 
www.fundacióncermimujeres.es 

 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.fundaci%C3%B3ncermimujeres.es

