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Introducció.  
Des de fa més de cent anys, el vuit de març és 

conegut mundialment com el Dia Internacional de 

la Dona. Els carrers es tenyeixen de lila i es duen a 

terme manifestacions multitudinàries arreu del 

planeta. Tanmateix, els col·lectius feministes 

reiteren que es tracta d’un dia combatiu i de lluita, 

i no d’una festa o celebració. És una lluita perquè 

ser una dona no suposi automàticament haver de 

passar per un camí més difícil. Una lluita per acabar 

amb el masclisme inherent a la societat i per 

enderrocar el sistema patriarcal que ens domina i 

oprimeix. Una lluita per posar fi a les agressions i a 

la violència estructural exercida cap a les dones. 

Una lluita perquè les dones puguem decidir 

lliurement sobre el nostre propi cos, la nostra 

manera de viure la sexualitat i la maternitat. Una 

lluita per l’enderrocament dels rols de gènere, per 

l’equiparació salarial, per la representació 

equitativa a les institucions o perquè el treball de 

cures es posi al centre i deixi de ser considerat una 

tasca exclusiva de les dones. Aturem la llista aquí, 

encara que podríem seguir infinitivament perquè 

aquests són només alguns dels motius pels quals 

sortim al carrer. 

Així doncs, el vuit de març, no hauria de ser un dia 

especial. En primer lloc, perquè demostra el llarg 

camí que ens queda per recórrer com a societat per  

tal d’assolir la igualtat efectiva i real arreu del món. 

I, en segon lloc, perquè les dones patim agressions 

– ja siguin físiques, verbals, sexuals, psicològiques, 

entre altres – durant tot l’any. L’única diferència és 

que el dia vuit de març sortim als carrers a 

visibilitzar-les, a denunciar-les i, en definitiva, a 

expressar la nostra indignació respecte aquesta 

injustícia. 

 

D’on sorgeix el vuit de març? I per què? 

El 8 de març de 1857, centenars de dones 

treballadores d’una fàbrica tèxtil de la ciutat de 

Nova York varen sortir als carrers a manifestar-se en 

contra dels salaris ínfims que cobraven en 

comparació amb els seus companys homes, tot i 

ambdós realitzaven les mateixes tasques i 

treballaven el mateix nombre d’hores. La marxa va 

ser durament reprimida pels cossos policials, i va 

concloure amb el naixement del primer sindicat de 

treballadores exclusivament femení. 

No obstant, no va ser fins l’any 1909 que es va 

celebrar per primera vegada el Dia Nacional de la 

Vuit de març.  
Dia Internacional de la Dona. 
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Dona als Estats Units, una iniciativa impulsada pel 

partit socialista americà, la qual va comptar amb 

manifestacions multitudinàries a les ciutats de 

Nova York i Chicago. El 1910, es va celebrar a la 

capital danesa de Copenhaguen la II Conferència 

Internacional de Dones, on van participar dones 

provinent de més de quinze països. Aquesta 

conferència va acabar amb un acord principal, idea 

de la política socialista alemanya Clara Zetkin, la 

qual esdevindria una eminència del moviment 

feminista a posteriori. Aquest acord consistia en la 

celebració, de forma anual, d’una jornada 

reivindicativa per tal de reforçar la lluita per 

aconseguir el sufragi universal. 

 

L’any 1911, també durant el mes de març – 

concretament el dia 25 –, més de cent quaranta 

dones van morir a causa d’un incendi en a la fàbrica 

de camises Triangle Shirtwaist dels Estats Units, 

situada al cor de Manhattan. L’incendi va provocar 

l’esfondrament de l’edifici de deu plantes, i moltes 

dones van ser trobades mortes per intoxicació o 

cremades, mentre que d’altres es van suïcidar 

saltant per les finestres ja que no van trobar cap 

altre recurs que els garantís sobreviure. L’incendi va 

ser provocat pels mateixos propietaris de la fàbrica, 

els quals havien bloquejat les portes de les escales 

així com totes les sortides de l’edifici per evitar que 

les treballadores robessin productes. La tragèdia va 

comportar canvis en la legislació laboral i va 

culminar amb la fundació del Sindicat Internacional 

de Dones Treballadores. 

 

Aquell mateix any, seguint els acords arribats l’any 

anterior a la Conferència Internacional, se celebra 

el Dia Internacional de la Dona en nombrosos països 
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europeus, així com també als Estats Units. Les 

dones exigeixen com a reivindicacions principals la 

fi de la discriminació laboral i el dret al sufragi 

universal. Tanmateix, durant els anys següents, 

amb l’inici de la Primera Guerra Mundial, el 

moviment resta més silenciat i apaivagat. 

 

L’any 1917, coincidint amb la Revolució bolxevic, les 

dones russes inicien una vaga per protestar contra 

els més de dos milions de soldats morts durant la 

guerra. La protesta va durar quatre dies fins que 

finalment el tsar es va veure forçat a abdicar. El nou 

govern instaurat va garantir el dret a vot de les 

dones. La vaga es va iniciar el dia 23 de febrer del 

calendari julià – el calendari pel qual es regia Rússia 

en aquell moment – data que correspon al dia 8 de 

març del calendari gregorià. A partir d’aquest any, 

el vuit de març queda proclamat com a Dia 

Internacional de la Dona.  

 

El vuit de març i l’Organització de les Nacions 

Unides. 

L’Organització de les Nacions Unides no va 

oficialitzar el vuit de març com a Dia Internacional 

de la Dona fins l’any 1975. Alhora, l’ONU va declarar 

aquell mateix any com l’Any Internacional de la 

Dona. Dos anys més tard, l'Assemblea General va 

adoptar una resolució per la qual es proclamava el 

Dia de les Nacions Unides pels Drets de la Dona i la 

Pau. Alhora, es va deixar a lliure elecció de cada 

nació quan celebrar aquest dia, d'acord amb les 

seves tradicions històriques i nacionals. Així doncs, 

tot i que el dia més estès a nivell internacional és el 

vuit de març, a algunes nacions la jornada de 

reivindicació té lloc en un dia diferent. 

 

Aquest any 2022 el lema presentat per 

l’organització és el següent: “Igualtat de gènere 

avui per un demà més sostenible”. Així doncs, des 

de les Nacions Unides es pretén posar el focus sobre 

el rol de les dones respecte l’Agenda 2030 i el 

desenvolupament sostenible. No obstant, en els 

darrers dies, coincidint amb l’esclat de la invasió 

d’Ucraïna per part del govern de la Federació Russa, 

l’ONU també ha fet referència a l’impacte 

desproporcionat que tenen els conflictes sobre les 

dones i nenes. Tant les dades empíriques com la 

pròpia experiència ens demostren que les crisis 

tendeixen a accentuar les desigualtats de gènere. A 

més, en situacions de conflicte, les dones són les 

primeres a prendre drets fonamentals – com ja vam 

observar, desgraciadament, no fa gaire en el cas 

d’Afganistan – i, a més, tendeixen a ser més 

propenses a patir els efectes de la violència sexual. 

Finalment, els conflictes segueixen partint d’una 

visió totalment masculinitzada, on els homes són 

vistos com a herois que combaten a primera línia, 

mentre que les dones són les encarregades 

d’ocupar-se de les tasques de cures i reorganització 

familiar – històricament molt infravalorades –, 

constituint bona part de la població refugiada.  

 

Respecte el canvi climàtic, des de l’Organització 

s’argumenta que els seus efectes impacten de 
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forma diferent en homes i dones. Concretament, 

reconeixen que les dones i nenes són més 

vulnerables a les conseqüències de l’emergència 

del clima, ja que constitueixen la majoria de la 

població pobra del món i alhora són més 

dependents d’aquells recursos naturals que estan 

en perill d’extinció. Així doncs, l’objectiu és, en 

primer lloc, reconèixer les contribucions i esforços 

que les dones d’arreu del món estan realitzant per 

pal·liar i mitigar els efectes de l’emergència 

climàtica i, en segon lloc, visibilitzar els lideratges 

femenins en les diverses iniciatives sostenibles 

impulsades arreu del planeta, les quals tenen com a 

objectiu final  generar accions per combatre els 

efectes de l’escalfament global, de l’escassetat de 

recursos i dels desastres naturals.  

 

D’altra banda, respecte la relació entre conflictivitat 

i desigualtat de gènere, l’ONU recalca la necessitat 

imperiosa d’incloure a les dones en els processos de 

presa de decisions i participació. Només garantint la 

seva presència tant en la dimensió representativa 

com substantiva podrem assolir la igualtat de 

gènere real i efectiva. En segon lloc, l’Organització 

reitera la necessitat d’emmirallar-nos en 

aproximacions alternatives de la seguretat, les 

quals no vagin orientades a la creixent militarització 

de tots els bàndols immersos en un conflicte; sinó 

que tendeixin a la desescalada i al pacifisme. En 

aquest sentit, fa just un any – concretament el mes 

de gener de 2021 – entrava en vigor el Tractat per a 

la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), 

considerat un dels primers tractats internacionals 

que incorpora una aproximació feminista, ja que 

reconeix en les seves disposicions preliminars 

l’impacte diferenciat dels efectes de l’arsenal 

nuclear en homes i dones, i aposta – tal i com s’ha 

explícit anteriorment – per garantir la igualtat 

representativa. Així doncs, l’ONU es reafirma en 

aquesta postura, i seguirà fent esforços perquè 

sigui implementada arreu. 

 

 

Mariona Montalà i Sanahuja 

Filosofia, Política i Economia 

Universitat Pompeu Fabra. 
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