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Les dones volem seguir fent ciutat
Des del treball de les Vocalies de Dones de les Associacions de Veïns dels anys 70 que
tan importants han sigut en aspectes com la salut, les escoles, els transports públics per
exemple, fins a l’actualitat, hi ha hagut canvis. Nosaltres i el context hem canviat però l’esperit
que ens inspira a les dones que hem participat al fòrum veïnal és continuació d’aquell impuls i
energia per construir la comunitat i la societat que nosaltres desitjem. Ho volem posar en
valor, no ho volem oblidar, com lluitavem i que vam aconseguir perquè aquesta memòria
històrica del moviment veïnal i ciutadà és un patrimoni i punt de partida
Volem participar a l’economia entesa com cura de la vida, a l’atenció a la salut com joia
de viure una vida plena en llibertat i a la reflexió crítica sobre com tenim l’habitatge, els serveis
públics i el medi ambient i com ens afecta el seu deteriorament.
Tenim més mitjans que als anys 70 i no ens volem rendir a l’augment de les
desigualtats, a la pobresa i la solitud, a la violència creixent, l’afebliment dels serveis públics, la
bretxa digital i el sostre de vidre a la feina o a casa. No ens volem culpabilitzar a nosaltres
mateixes de la situació. Al contrari volem que augmentin els recursos per l’educació i presa de
consciència, promoure xarxes per actuar des de la perspectiva de gènere en la comunitat amb
les eines que ens donen sobre tot les associacions de veïns i veïnes i aprofitar eines noves.
En aquest sentit el mateix fòrum ha sorgit de la col·laboració de activistes
d’associacions veïnals amb dones que treballen des de la creativitat artística com la coral de la
Flor de Maig o Arteria, professionals del urbanisme i l’arquitectura i dones que aportem sabers
des dels diversos països d’origen
Necessitem reconèixer els nostres valors, i expressar el nostres propis desitjos sense
deixar de reforçar la nostra autoestima a la base de tot el que fem.
Reclamem una redistribució de la riquesa i un augment de recursos per incidir sobre
els determinants socials i mediambientals, educació i participació comunitària, promoure
xarxes de presa de consciència i d’actuació des de la perspectiva de gènere, reflexionar sobre
el model de voluntariat i ajuda mútua i actuar sobre les condicions de l’habitatge, els mitjans
de transport, l’atenció sanitària i la qualitat de la vida a la nostra ciutat.
Volem arribar a viure a una ciutat feminista. que tingui en compte les necessitats de les
dones en quant a habitatge, desplaçaments, treball remunerat i treball no pagat o de cura.
Una ciutat amb uns serveis públics d’atenció a la salut, a la cura de la vida i al lleure de les
dones. Una ciutadania que tingui clars tots els tipus de masclismes ja siguin macro o micromasclismes per exigir els mitjans per eliminar-los.
Vocalia de dones

