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MANIFEST DEL FÒRUM HIPÀTIA

Les dones hem fet la revolució silenciosa més important de la història.
En els darrers 30 anys les dones hem avançat com mai en tota la història: Ara estem més
ben preparades, tenim millors currículums i disposem de grans habilitats per dirigir,
administrar, crear, emprendre i treballar.
Es constata que si hi ha dones en la direcció les empreses tenen més oportunitats de
créixer, més capacitat econòmica, augmenta el seu volum de negoci entre un 10 i un
20%. La participació de més dones en tots els nivells de les organitzacions civils,
polítiques i socials incrementa el seu humanisme i el seu compromís amb els objectius
del Benestar Comú.
Les dones volem ocupar la meitat dels llocs de decisió:
‐
‐
‐

perquè som la meitat de la població,
perquè transformaríem la societat, i
perquè milloraríem el món, que tant ho necessita.

Així mateix, les dones som les que sostenim la societat: creem vida i la cuidem. No
oblidem que el treball de cura significa més del 24% del PIB català. No creieu que és
important sostenir i mantenir la vida?

Avui el moviment feminista ha deixat de ser un reducte de grups intel∙lectuals i
minoritaris. Ha esdevingut un moviment ampli, que arriba a totes les capes de la
població. Dones de totes les edats, nivell cultural o socioeconòmic estem reclamant allò
que és nostre, allò que ens pertany.
Aquesta és la revolta de les dones contra la injustícia de la societat patriarcal i
masclista, organitzada i dirigida per homes que només tenen en compte la seva visió
del món.
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Tanmateix aquest avenç ha comportat una reacció molt important, evidenciant una
classe de violència masclista que sota els emblemes de l’extrema dreta ataca les dones
i que pretén sostreure’ns els drets que crèiem assolits.
Però nosaltres no ens rendim: L’economia, sempre mirada en clau masculina, oblida la
part més important de la vida humana, ens aboca a la desigualtat, al desastre ecològic i
planetari. En aquest sentit els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides ho exposen clarament: cal un canvi de PARADIGMA, i en aquest canvi la visió, la
mirada i la veu de les dones són imprescindibles.
La mirada de les dones és estratègica, a llarg termini, amb ètica, i situa les persones en
el centre.
Les dones volem transformar les estructures econòmiques, polítiques i socials per
arribar a una veritable democràcia, i això ho aconseguirem quan ocupem la meitat dels
llocs de poder i responsabilitat, que ens pertoquen i ens han de representar.

Aquesta és la raó del Fòrum Hipàtia, que, per segon any consecutiu, pretén fer prendre
consciència de la situació i avançar cap a una democràcia plena, on les dones no patim
violència econòmica, psíquica i física pel fet de ser dones.
El Fòrum Hipàtia representa un lobby de 18 organitzacions d’empresàries,
emprenedores, directives i treballadores professionals, que treballem cadascuna des de
les nostres associacions però totes aliades i plegades:
1) Per frenar l’avenç masclista i la violència de gènere que existeix en tots els àmbits
de la societat.
2) Per prendre consciència de les manifestacions subtils que des dels poders fàctics
neguen les discriminacions, les bretxes salarials, la violència masclista i de
gènere.
3) Per denunciar com des dels poders, l’establishment i els mitjans de comunicació,
se’ns victimitza per una banda i per l’altra se’ns culpabilitza, perquè no volem,
no estem disponibles, o no sabem negociar...
4) Per deixar constància de com s’instrumentalitza el feminisme i denunciar‐ho.
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Des del FÒRUM HIPÀTIA
DECLAREM que segueix existint una violència contra les dones, de manera sistemàtica i
sostinguda en el temps i en tots els espais.
DECLAREM que la manca de participació de les dones en les decisions importants de la
societat suposa anular i obviar la visió i els interessos de la meitat de la població.
DECLAREM que SÍ que hi ha bretxa salarial en tots els nivells i en totes les professions,
unes visibles i altres invisibles, directes o indirectes, i que és urgent treballar per eliminar‐
les.
DECLAREM que hi ha un sostre de vidre econòmic, que és violència econòmica contra les
dones.
DECLAREM que les dones pateixen precarietat laboral i que són la cara de la pobresa,
juntament amb els fills i les filles.
Patim les pitjors condicions de vida, amb uns horaris que no respecten la vida, manca
d’escoles bressol gratuïtes, segregació horitzontal i vertical del mercat laboral, manca
de corresponsabilitat en la cura de la infància i de les persones grans o dependents, és
a dir, del treball reproductiu i de cura, imprescindible per mantenir la vida.
DECLAREM que ens constituïm en defensores dels ODS, per una economia sostenible,
humana, que respecti la vida i la seva sostenibilitat per damunt de tot.

I per tot això aquí, al Fòrum Hipàtia:
RECLAMEM a tots els poders públics uns pressupostos en clau de gènere a totes les
conselleries i regidories. Uns pressupostos feministes, per la igualtat.
RECLAMEM un Gran Pacte Social amb tots els agents socials, per construir una societat
lliure de violència i en un entorn econòmica, física i psíquicament segur pels nostres fills
i filles, pels nostres nets i netes.
RECLAMEM uns horaris en clau de gènere, per millorar el benestar de la infància i de les
persones grans, i per fer possible la independència econòmica de les dones.
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RECLAMEM que no es legitimin els poders fàctics de sempre, els poders dels homes, i que
es compleixi la Llei d’Igualtat, amb incentius i sancions quan pertoqui.
RECLAMEM que els poders públics s’impliquin, facilitin i potenciïn la creació d’espais i de
xarxes per transformar i canviar les actuals estructures patriarcals.

