Avui 8 de març, Dia Internacional de la Dona treballadora tornem a sortir als carrers per
commemorar un dia històric pel moviment feminista. El 8M és un dia per recordar la memòria
i la lluita de totes aquelles dones que van batallar pels drets que tenim actualment, un dia de
record d'aquelles conquestes que es van aconseguir gràcies a la incansable lluita de milers de
dones que van defensar la seva emancipació als carrers, als seus llocs de treball i a les seves
cases.
El 8M és un dia per enderrocar les violències masclistes tan físiques, psicològiques,
econòmiques i sexuals, així com per combatre la precarietat, la bretxa salarial, l'assetjament
sexual, per condemnar el sistema repressor, cisheteropatriarcal i reivindicar les nostres
llibertats.
Les alumnes de les escoles de telecos i camins ens trobem en la necessitat de reivindicar els
nostres drets com estudiants, els quals moltes vegades es troben vulnerats per la discriminació
que rebem pel fet de ser dones en un espai clarament hipermasculinitzat. És per això que
reclamem que se'ns deixi d'invisibilitzar, que es comencin a buscar solucions a la manca de
dones referents en la nostra formació, així com exigim que cessin de manera immediata els
comentaris sexistes, masclistes i misògins.
Reclamem un compromís real de totes les persones membres de la comunitat universitària,
per una universitat segura per a totes, lliure de discriminacions, perquè no podem construir un
model universitari que no sigui públic, gratuït, de qualitat i feminista. Es per això que lluitarem
cada dia de l'any per aconseguir totes les conquestes socials que calguin i que ens facin viure
lliures i segures, tant dins com fora de la universitat.
Tot això només ho podrem fer des de la sororitat, de cuidar-nos les unes a les altres, des de les
cures i l'empoderament entre companyes. Volem un feminisme amb consciència de classe,
transinclusiu i interracial. Ens volem lliures, combatives i diverses, sols així la lluita feminista
serà el nostre escut i la nostra arma.
Contra les precarietats, les fronteres i les violències, visca la lluita feminista!

