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Feminisme per sobreviure

n els darrers anys, hi ha dues fites que marquen
un abans i un després, en el Feminisme de les
Illes Balears. La primera és la Marxa contra les
violències masclistes del 7N de 2015, just ara ha fet
cinc anys, que va ser una mobilització convocada a escala estatal, centralitzada a Madrid, però que va tenir
repercussió a l’àmbit autonòmic. Mesos abans, dones
de diferents associacions feministes ens reunírem per
a organitzar-ho tot (Feministes en Acció, ADIBS, Associació Dones de Llevant, Assemblea Antipatriarcal...).
Es va crear la plataforma Feministes de Mallorca
#7NMallorca. La seva finalitat era, per una banda, coordinar accions prèvies de conscienciació contra tots els
tipus de violències masclistes (com la taula informativa
que va tenir lloc dissabte 24 d’octubre, a la Pl. Espanya
de Palma, amb la representació de la performance “Sabates Vermelles” on cada parell de sabates representava l’absència de les víctimes; o la campanya de
sensibilització #7NJOHIVAIG), i, per una altra, formar
un sol grup de persones que representàs Mallorca, seguint les directrius de la coordinadora 7N estatal i amb
una pancarta amb el lema “No ens morim, ens
maten”.
Però com no totes les persones
que volien manifestar-se tenien
la possibilitat d’anar a Madrid, es
va convocar a Palma una manifestació el mateix dia i a la mateixa hora, el 7 de novembre a les
12.00, que partia de la Pl. Espanya i arribava fins al Passeig del
Born, amb el mateix manifest que l’estatal i amb el mateix lema a la pancarta que les Feministes de Mallorca
presents a Madrid.

que hi hagués una altra convocatòria d’aturades parcials va fer minvar la participació i de no ser així, segurament, els resultats haguessin estat molt diferents.
Per una altra banda, aquesta no era una vaga a l’ús,
com les altres, era una vaga feminista laboral, estudiantil, de tenir cura i de consum i molts d’aquests aspectes són inquantificables, però la gran resposta
ciutadana a les mobilitzacions convocades, de totes les
dones, estudiants i la resta de la societat deixaren ben
palès el seu èxit. Va ser un dia històric, les dones
varen aturar el món.
Jo em qued amb la visió de veure els carrers plens de
dones reclamant els seus drets; els balcons amb els
davantals o peces de roba lila donant suport a la vaga;
les dones que no varen poder aturar, per molts de motius o pressions de les empreses, vestides de negre o
lila, simbolitzant que estaven amb nosaltres, i amb els
pares acompanyant les filles i fills a l’escola, empenyent cotxets i tenint cura d’ells la resta del dia, com
hauria de ser sempre.

“Jo em qued amb la visió de
veure els carrers plens de
dones reclamant els seus
drets”

La segona fita va ser la Vaga Feminista 8M de 2018,
una vaga que anava més enllà del terreny laboral, ja
que convidava les dones a vindicar el seu paper en la
societat deixant per un dia de ser cuidadores, consumidores i estudiants. A petició del moviment feminista, la Confederació Intersindical, a nivell estatal, i
l’STEI Intersindical, a nivell autonòmic, li donaren cobertura legal de 24 hores (altres sindicats com CGT i
CNT, també. Mentre que CCOO I UGT, només donaren
cobertura a aturades parcials de dues hores, en els diferents torns). Laboralment, la vaga de 24 hores va
tenir un seguiment del 20% del sector públic. El fet
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Aquests dos grans esdeveniments
propiciaren un ambient de sororitat
i empoderament femení que va
desembocar en l’aparició o eclosió
d’associacions feministes, i la
creació d’una coordinadora, el
Moviment Feminista de Mallorca.

Des de les Institucions, l’any
2016, en l'àmbit autonòmic s’aprovaren la Llei 8/2016,
de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar
l’LGTBIfòbia, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Ambdues lleis suposaren l’ampliació de l’abast de la legislació a escala estatal sobre
aquests temes, i a més, en el segon cas la implementació dels principis del Conveni d'Estambul sobre violències masclistes.

El desembre del 2017, els diferents Grups Parlamentaris, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
representades en la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies, van ratificar el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere per formular diferents mesures
per a l'erradicació de la violència sobre les dones.

