1. EL REFERÈNDUM COM A PRÀCTICA DE LLIBERTAT
Les feministes que seguim al camí cap a
la República catalana entenem el
REFERÈNDUM com a una pràctica de
llibertat política. Per a nosaltres el
REFERÈNDUM és un espai públic de
llibertat col·lectiva que posa en relació
persones molt diverses de camí cap a la
República Catalana, amb la certesa que
és una possibilitat de repensar i refer el
món comú. Les dones sabem que la
llibertat mai ha vingut donada sinó que ha
estat forçada políticament. La llibertat
política de les dones només pot fer-se
realitat en l’esfera de la pluralitat, la
participació i l’acció. Les feministes ─que
representem el moviment més plural i més
ampli que ha existit mai─ no veiem en les
diferències un problema a resoldre, sinó
una condició sine qua non.

Les dones hem de fer valdre que som la
meitat de la població i defensar els
nostres drets i les nostres vides i posar en
evidència el patriarcat com a l'arrel de les
grans disfuncions socials. Les dones no
tenim por de reivindicar-nos davant de la
societat i la classe política; hem demostrat
al llarg de la història la nostra fortalesa. Si
les dones no haguéssim desobeït la
legalitat vigent en moltes ocasions ─com
les sufragistes, com Rosa Parks i com les
feministes dels anys setanta, que vam
desobeir la legalitat franquista en temes
tan importants per a nosaltres com els
contraceptius, l’avortament, l’adulteri i el
divorci─ avui no tindríem reconeguts els
nostres drets. El REFERÈNDUM a
Catalunya és una oportunitat per a la
llibertat política de les dones, perquè ens
porta a plantejar-nos tot allò que fins
ara era impossible.

Les dones sempre hem lluitat contra les
injustícies, perquè la nostra opressió és
travessada de discriminacions ètniques,
socials de tot tipus i també la nacional.
Les dones hem desobeït el patriarcat per
poder ser i així la nostra obediència és
vers nosaltres mateixes, mitjançant
l’autoritat que ens hem donat les unes a
les altres. En aquest sentit, el poble català
s’ha de dotar d’autoritat per exercir el
referèndum per construir la República
Catalana Feminista i, per això són
necessaris actes de desobediència
col·lectiva contra el poder imposat per
l’Estat Espanyol que s’ha mostrat finit
democràticament, com ho demostren les
últimes respostes de violència judicial.

El REFERÈNDUM obre un procés que
ens permet a les dones actuar en
igualtat dins d’una xarxa social i
política diversa i plural. Les dones som
subjecte de dret en totes les etapes de la
vida i sigui quin sigui el nostre origen,
condició i orientació sexual.
El REFERÈNDUM és l’instrument per
complir el mandat democràtic del poble
de Catalunya i començar un camí
sense retorn. La majoria de persones
que vivim a Catalunya volem un
referèndum; negar-lo és situar-se fora de
tot espai de llibertat política. I la llibertat no
és completa sense la presència de les
dones en els espais de debat del futur de
Catalunya
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2. EL REFERÈNDUM PER LA SOBIRANIA DEL NOSTRE COS I
CONTRA LES VIOLÈNCIES

Les dones hem afirmat que allò que és
personal és polític i hem col·locat la vida
al centre de la política i de l’acció. Les
feministes independentistes creiem que el
REFERÈNDUM ens permet lluitar per tot
allò important en la vida de les persones.
Es tracta d’un REFERÈNDUM per un nou
país on el valor de la vida no s’expressi
en termes borsaris o financers, propis de
l’economia actual, sinó en funció de les
necessitats humanes. Un REFERÈNDUM
que ens porti a un nou estat i a una nova
constitució que tingui en compte els drets
de les dones pel que fa a la igualtat
salarial, al dret a l’habitatge ─ja que hem
estat les primeres en patir els
desnonaments─ al dret a l’educació
(coeducació) i a una sanitat de qualitat.
Un REFERÈNDUM que obri el procés
constituent d’una república feminista on
els valors a favor de les persones siguin
una realitat i que es fonamenti en les
llibertats i la justícia social, sexual i ètnica,
i que sigui també respectuosa amb la
terra, amb l’aigua, amb l’aire, amb la
natura. Les feministes independentistes
veiem que la crisi ecològica del planeta és

també la crisi dels nostres cossos, que
són limitats com la terra: habitem un cos i
habitem un territori. El respecte al nostre
cos és el respecte a la vida i per extensió
a la terra en què vivim. Per això, el dret a
la sobirania del nostre cos el traslladem al
dret a la sobirania del nostre país. Volem i
reclamem el dret a decidir sobre el nostre
cos, sobre la societat, sobre la terra i
sobre la pau, en definitiva volem i
reclamem el dret a decidir sobre la
construcció d’un nou Estat perquè dins de
l’Estat espanyol això no és possible.
Les feministes sabem que la sobirania
dels pobles està relacionada amb la
sobirania dels nostres cossos, com ho
demostren les violacions exercides en les
guerres on les dones són considerades un
botí: posseir la terra i posseir les dones.
Davant l’augment de la violència vers les
dones, reclamem que la nova constitució
teixeixi llaços comunitaris, com un ull
col·lectiu de vigilància, restituïdor de
llibertats.

3. EL REFERÈNDUM DE LES DONES PER A LES DONES
Moltes dones hem contribuït des de sempre a la lluita per la Independència de Catalunya,
altres s'hi han sumat més tard, algunes no ho veuen gaire clar i d’altres no hi estan
d’acord, però el fet és que el REFERÈNDUM ha de ser una acció de pràctica de sobirania
que ens pot unir a moltes dones diferents davant l’anomalia impositiva espanyolista
obsessionada en la unió antidemocràtica del territori espanyol.
Per a les dones que vivim a Catalunya el REFERÈNDUM és el
primer pas cap a la sobirania per poder decidir els canvis
socials i els valors feministes. El Referèndum és un primer
donatge polític, davant la intransigència antidemocràtica de l’Estat
espanyol. Les dones sabem que negar el referèndum és negar-nos
un lloc en el món.
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