
MANIFEST DIA DE LA DONA 8 DE MARÇ

Cada dia 8 de març celebram el dia de la dona treballadora; aquest dia és l'aliança entre dones i homes per

defensar els drets de la dona. 

Encara ara les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la

precarietat, per les exclusions socials i laborals...

És  per  aquests  motius  que  cada  dia  feim  feina  perquè volem  transformar,  transgredir,  redefinir,

qüestionar, articular,  enfortir i  apoderar la nostra societat. Volem fer les dones ciutadanes actives i

utilitzar el feminisme com a moviment social i transformador.

Escola i famílies hem de  fer feina junts, coeducar els nins i nines en igualtat de gènere i d'oportunitats. 

Aquest  decàleg coeducatiu hauria de ser present a totes les escoles perquè junts formam les bases d'una

bona educació lliure d'estereotips. 

1. Homes i dones tenen els mateixos drets.

2.Respectar, no fer, ni ser còmplices de bromes masclistes amb insults, maltractaments i abusos.

3. Respectar-nos tots i totes amb les nostres diferències.

4. No fer distincions per raó de sexe.

5. Ser lliures en el vestir, sense ser jutjats/des.

6. Jugar sense distincions.

7. Poder fer la feina que ens agrada.

8. Viure en igualtat el repartiment de les feines de casa.

9. Cobrar el mateix els uns que els altres per un mateix lloc de feina.

10. Junts, amb educació, diàleg i amb la llei lluitar per la igualtat de gènere.

CEIP Joan Veny i Clar i CEIP Nou de Campos som centres adherits, formam part de la xarxa d'escoles de

les Illes Balears que lluiten  per la igualtat entre homes i dones.

ARA I SEMPRE SEGUIREM LLUITANT!

Com diu la filòsofa activista afroamericana  Àngela Davis:

«No acceptis les coses que no pots canviar. 

Canvia les coses que no pots acceptar»
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