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Hi ha treballs que ningú veu, que romanen invisibles i amagats als ulls dels
economistes i els polítics. Treballs sense salari, sense drets socials o laborals,
sense valoració social. Treballs que, tot i aportar molta riquesa a les nostres
comunitats, empobreix a les persones que els realitzen. Parlem dels treballs no
remunerats que mantenen la vida, entre ells, el treball domèstic i de cura. Aquest
treball, no suposa únicament fer el menjar, netejar i planxar la roba, sino també tenir
cura, educar, atendre, organitzar, estimar..., per tant destinat a mantenir el benestar
tant físic com emocional de les persones que habiten qualsevol llar. A més, sense
aquesta feina no seria possible fer les activitats que ens proposem diàriament, com
estudiar o treballar remuneradament.

 L'economia feminista  neix com una alternativa radical per a resituar la vida de
les persones i la natura al centre de l'economia i rebutja la idea de que el capital
és l'eix vertebrador de la mateixa. Deconstrueix el model socioeconòmic actual, el
capitalisme neoliberal i patriarcal, i reemplaça els drets del capital pels drets
humans. La recuperació del cos físic-simbòlic i amb això la garantia dels Drets
Sexuals i Reproductius, és un pas fonamental per a desarticular aquest sistema
generador de grans desigualtats. Gaudir de la nostra sexualitat, decidir lliurement si
volem o no tenir relacions, amb qui tenir-les, crear nocions noves de ser mare que
no impliquin la negació d'una mateixa o la interrupció voluntària de l'embaràs com a
opció enfront d’embarassos no desitjats, són elements essencials per l'economia
feminista.

A través d'aquest pensament crític feminista es qüestiona tot allò que vulnera la
vida: els exèrcits i les guerres, les empreses extractives, els Tractats de Lliure
Comerç (TLC), el consumisme i la mercantilització de la vida, entre d'altres. A
Europa, el CETA i el TTIP es tornen cada vegada més reals i amb ells, l'amenaça
de pèrdua de sobirania dels pobles i els seus territoris. Els TLC afecten totes les
persones i, en particular, les dones, ja que suposen la privatització dels serveis
públics com l’educació, la sanitat o els serveis socials, provocant una major
assumpció del treball de cures que suportem les dones. A més de la precarització
laboral, la pèrdua de la sobirania alimentària, els efectes que tindran sobre la nostra
salut l'entrada de productes fins ara no permesos a la UE... Una infinitat de
conseqüències que, sens dubte, recauran en les dones afegint-les al nostre històric
de discriminació. No podem deixar que els mercats tinguin el control de les
nostres vides sinó que hem de posar la vida al centre del sistema econòmic.

 ALTAVEU

 Las Mesoamericanas 

La Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
(RMMRVD) està conformada per 69 organitzacions de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua i Panamà.

Les Meso, com col·loquialment les anomenem, són un espai polític, divers, autònom,
fonamentat en la seva autodeterminació com a dones en resistència.

"Resistir és una forma d'estar en aquest món per a nosaltres com a dones"

Qüestionen la situació de discriminació que viuen les dones i revaloritzen les
seves vides donant-se prioritat a si mateixes. Replantegen el seu desenvolupament
en els espais privats i públics, començant per les seves llars i comunitats. Tenen una
visió crítica de l'economia en la qual entenen el neoliberalisme com un sistema
d'opressió que ha col·locat a les dones en una posició de desavantatge en el sistema
productiu, deixant-les hi molt poc o gens de la riquesa que produeixen.

Realitzen mobilitzacions, estudis i accions formatives com l'Escuela de Formación
Política Económica, un espai que permet, des d'una perspectiva feminista crítica,
analitzar i reflexionar sobre els impactes que el vincle entre globalització neoliberal i
patriarcat genera en la vida quotidiana de les dones, sobre els seus drets econòmics,
socials i culturals. Per combatre aquests impactes desenvolupen accions concretes com:

Exigir la no privatització dels recursos naturals ni dels serveis bàsics (Salut, Aigua,
Educació) perquè augmenta la feminització de la pobresa.

Promoure la implementació de mesures que garanteixin l'accés universal per a les
dones als serveis bàsics, a la terra i a un medi ambient saludable per accedir a
una vida digna.

Reivindicar que es declari a Mesoamérica com una zona de desastre humanitari
pels feminicidis i que es prioritzi la defensa de la vida de les dones.

També enforteixen l'organització del moviment de dones mesoamericanes en l'àmbit
local, nacional, regional i internacional, construint relacions i impulsant una visió
antipatriarcal i antineoliberal de resistència al model cultural i de desenvolupament
vigent.
Un altre dels seus eixos és la diversitat cultural de les dones que hi participen: arrels
històriques, procedències territorials, nacionalitats, comunitats urbanes i rurals, diferents
opcions i laborals, edats, sabers... amb les seves particularitats socials, polítiques i
econòmiques. Des d'aquesta riquesa busquen reconèixer i identificar-se. 
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 ATENTES A:

I CONGRÉS EN
MATÈRIA DE
VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Sota el lema 'Una

assignatura pendent.

Reptes de futur ', en

aquest congrés es pretén

reflexionar sobre l'actual

tractament jurídic de les

situacions de violència

masclista.

3 i 4 MARÇ
a l'ICAB

#CongrésICABViolència
Masclista

ESCOLA*
POPULAR DE
ECONOMIA
FEMINISTA

Fins al 14 de març,

continua obert el període

d'inscripció al curs virtual

de l'Escola Popular de

#EconomiaFeminista. Si

estàs interessada, pots

consultar el programa i

envia'ns un mail a

formacio@cooperaccio.
org

#feministaipopular

*Inspirada en l'Escuela

de Formación Política

Económica de Las

Mesoamericanas

FÒRUM DE LES
ONG - CSW60
Dins del projecte de

#AgendesSexuals
organitzem un acte del

Fòrum de les ONGs de la

CSW60 sobre Drets
Sexuals i Reproductius

a l'Agenda Global i a
l'Agenda de Barcelona i

Catalunya.
14 MARÇ

a Nova York

#DSiR #ODS

CONGRÉS

FORMACIÓ

FÒRUM

'FEM-NOS
FORTES, FEM-HO
JUNTES, LA NIT

ÈS NOSTRA!'
Manifestació nocturna
convocada per Jornades

d'acció feminista

autònoma 'Se va a armar

la gorda'.

7 MARÇ - 20hs
Plaça Orfila <M> Sant

Andreu (L1)

#8M DIA
INTERNACIONAL
DE LES DONES:

Manifestació 'Totes en

la Diversitat. Juntes

contra el Patriarcat i el

Capital'

8 MARÇ - 19hs

a Plaça Universitat

+ convocatòries #8M

FESTA DE
DONES,

LESBIANES I
TRANS

Festa feminista del dia

de les dones: 'Si no

Podem ballar ... no és la

nostra revolució ".

12 MARÇ - 20:30hs

a Can Batlló

'TEMPS
D’ÉCOUTE' 

Lluita de les dones

congoleses pel dret a la

salut. Un documental

dedicat a les dones

congoleses, el testimoni

de les quals convida a

reflexionar sobre la

situació de les dones

arreu del món.

8 MARÇ - 18:30hs

a la Filmoteca de

Catalunya, Sala Laya

MANIS

FESTA

PROJECCIÓ

'JORNADES
RADICAL-MENT

FEMINISTES 2016'
Acte de presentació

Tornem al Paranimf

1976-2016!

7 MARÇ - 19hs

al Paranimf de la

Universitat de

Barcelona

#radicalmentfeministes

'JORNADES DE 

LES DONES' DE 

SANTA COLOMA DE 

GRAMENET

Participem en aquestes 

jornades presentant el 

documental "Nyangata 

Min Be Mossow Kanb 

Malila" (Les violències 

contra les dones a Mali) 

amb posterior taula 

rodona "Una vida lliure 

de violències per a les 

dones: Mali i El 

Senegal" per al debat i la 

reflexió.

9 MARÇ - 19hs

a la Casa de la 

Solidaritat i la Pau

Un representant del

Col·legi d'Advocats de

Barcelona viatjarà a El

Salvador a finals de març

per participar en el primer

Tribunal de Justícia

Restaurativa per a

dones condemnades

per avortament sense

una defensa justa. La

legislació salvadorenca

penalitza l'avortament de

manera absoluta en

aquest país.

Trobada organitzada per

l'Agrupación ciudadana

por la despenalización

del aborto terapéutico,

ético y eugenésico i

Cooperacció.

PRESENTACIÓ

JORNADES

NOTICIA

 AUDIOVISUALS

APROXIMACIONS A
L’ECONOMIA FEMINISTA.
INDAGANT EN LES PRÀCTIQUES
Amb aquest vídeo pretenem
contribuir a visualitzar les reflexions
i les tasques de les dones que
construeixen pensament i
pràctiques d'economia feminista.
Ha estat realitzat per Bárbara
Boyero Rabasco i s'ha conservat
la llengua materna de les
participants.

NYANGATA MIN BE MOSSOW
KAN MALILA
LES VIOLÈNCIES CONTRA LES
DONES A MALI
Documental sobre les principals
formes de violències contra les
dones a Mali, testimonis i
reflexions.
Realitzat per Fatoumata Coulibaly
Llengües: bambara i subtítols en
català.
Pots veure-ho per capítols:
Cap1: M’han pegat
Cap2: M’han violat
Cap3: La mutilació genital
femenina
Cap4: M’han obligat a casar-me
molt jove
Cap5: Les organitzacions que
traballen per i amb les dones

L'ECONOMIA FEMINISTA: UNA
PROPOSTA PER REPENSAR LA
CURA DELS NOSTRES COSSOS
Maria Teresa Blandón, de La
Corriente, Nicaragua ens fa un
repàs de les bases de l'economia
feminista des dels drets sexuals i
drets reproductius.
Gravat i editat per Bárbara Boyero
Rabasco.

 PUBLICACIÓ

"CAMINOS PARA EL
EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES NICARAGÜENSES"
Aquest document és una eina
metodològica que ens ofereix
algunes pistes per continuar
desenvolupant processos
d'empoderament econòmic per
les dones nicaragüenques, que
cada dia lluiten per sortir de la
pobresa i aconseguir una millor
qualitat de vida per a ella i les
seves llars.
És una publicació del Movimiento
de Mujeres trabajadoras y
desempleadas "Maria Elena
Cuadra", escrita per Maria Teresa
Blandón.
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