
No 2010, unha vez máis, nosoutras – mulleres da Marcha Mundial das Mulleres dos
cinco continentes – estaremos en marcha. Imos marchar para demostrar a nosa
perseveranza e a nosa forza como mulleres colectivamente organizadas con distin-
tas experiencias, culturas políticas e orixes étnicas, pero que teñen unha identidade
e obxectivo común: o desexo de superar a inxusta orde actual que provoca violen-
cia e pobreza, e construír o mundo que queremos baseado na paz, a xustiza, a
igualdade, a liberdade e a solidariedade.

Imos marchar en solidariedade con aquelas mulleres que non teñen liberdade para
facelo debido á guerra ou a conflitos armados, debido á división sexual do traballo
que mantén ás mulleres prisioneiras nas súas propias casas, debido aos sistemas
capitalista e patriarcal que determinan que a esfera pública – rúas, lugares de tra-
ballo, lugares de aprendizaxe, espazos para o lecer – está reservada aos homes, e
debido á falla de tempo que as mulleres teñen, por ter que facer malabarismos para
cumprir como as principais responsables dos coidados.

Imos marchar para reclamar os nosos dereitos. Imos marchar para resistir a aque-
les que queren quitarnos os dereitos que xa gañamos na nosa loita contra a ofen-
siva dos fundamentalismos relixiosos e dos sectores conservadores da sociedade
e do estado. Estaremos en marcha polo mundo que queremos, no que a autono-
mía, a autodeterminación e a solidariedade sexan os piares da organización das
nosas sociedades.

Imos marchar na loita pola liberación das nosas vidas, sexualidade e corpos.
Negámonos a que decidan por nós e sobre nós. Non pararemos ata que todas con-
sigamos escoller e decidir sobre as nosas vidas e o noso futuro sen imposicións e

ameazas. Non imos aceptar violencias nin nos nosos fogares, nin nos lugares de
traballo, nin na rúa! Estaremos en marcha até que todas as mulleres vivan as súas
vidas libres de violencia e de ameaza de violencia.

Imos marchar para denunciar o sistema capitalista sexista, racista e homófobo que
explota o traballo diario reprodutivo e produtivo das mulleres, á vez que concentra
as riquezas nas mans duns poucos. Demandamos igual paga por igual traballo, un
salario mínimo xusto, a reorganización e distribución do traballo de coidados e a
seguridade social, todo sen discriminación de ningún tipo. Estaremos en marcha
até que todas as mulleres consigan autonomía económica.

Imos marchar pola fin inmediata dos conflitos armados e do uso do corpo das
mulleres como botín de guerra. Imos marchar para amosar os intereses económi-
cos que se agochan detrás dos conflitos – o control dos recursos naturais, o con-
trol dos pobos, o lucro da industria armamentística. Estaremos en marcha até que
as mulleres sexan recoñecidas e valorizadas como protagonistas dos procesos de
paz e reconstrución, e de mantemento activo da paz nos seus propios países.

Imos marchar na loita contra a privatización dos recursos naturais e dos servizos
públicos. Imos marchar pola soberanía alimentaria e enerxética, e contra a destru-
ción e o control dos nosos territorios e contra as falsas solucións fronte ao cambio
climático. Estaremos en marcha até que os nosos dereitos á saúde, á educación,
á auga potable, ao saneamento, á terra, á vivenda e á autonomía sobre as nosas
sementes tradicionais sexan acadados.

MULLERES EN MARCHA ATÉ QUE TODAS SEXAMOS LIBRES!!

Chamado á Acción Internacional

Programa
LANZAMENTO DA III ACCIÓN INTERNACIONAL
SÁBADO 13 DE MARZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
16:30-17:45 hrs: Chegada en tren a Compostela desde todas as localidades
18:00 hrs: Marcha reinvindicativa desde a Estación de Trens atá a Praza de Cervantes.
18:30 hrs: Festa na Praza de Cervantes, coa actuación de CHURRA E MERINA SUPERVEDETTES


