
 

 

MANIFEST 8M 2021: Per una llei d’igualtat entre 

dones i homes realment efectiva a Andorra que ens 

permeti ser diverses, lliures i líders en un futur per la 

igualtat 

 

De nou avui, dia 8 de març, les dones treballadores de tot el món recordem, 

dignifiquem i ens reunim per agrair i commemorar el treball, l’esforç, la lluita i el 

sacrifici d’aquelles que ens van precedir.   

També estem aquí perquè la batalla per la igualtat no ha acabat, i ho fem per 

reivindicar i lluitar per la igualtat efectiva i pel llarg camí que ens queda per recórrer, 

especialment a Andorra, lluny encara de les regulacions més avançades en igualtat 

dels països europeus.  

La desigualtat més rellevant que patim és la manca de llibertat que tenim les dones 

en els nostres drets sexuals i reproductius. Cal recordar, de nou, que Andorra és  un 

dels pocs països  del món que penalitza l’avortament, fins i tot, en els tres supòsits 

bàsics: violació, malformació i perill per la mare. Amb el manteniment d’aquesta 

legislació és vulnera un dret humà i imprescindible per a la igualtat efectiva entre 

homes i dones. Aquesta regulació encara es manté tot i estar i en contra de totes les 

recomanacions europees i internacionals. Reiterem, per tant, la nostra demanda més 

bàsica:   la modificació del codi penal per a la despenalització de l’avortament al país 

i que la interrupció tant farmacològica com quirúrgica de l’embaràs formi part de la 

cartera de serveis de la sanitat pública andorrana.  



 

 

Aquest any pel 8 de març, l'Organització de Nacions Unides llança el lema “Dones 

líders: Per un futur igualitari em el món de la Covid19”.  

En aquesta pandèmia han estat les dones les que han tingut una gran rellevància i 

presència en primera línia: aquelles dones que es dediquen a la venda de productes 

bàsics, les del personal de neteja, les que formen part del personal de les residències 

de la gent gran, i les del personal sanitari i farmacèutic. A totes elles avui agraïm, de 

tot cor, la seva feina, el seu esforç i la seva dedicació i gràcies a les que, esperem, en 

un futur proper, poder dir que hem superat la crisi sanitària.  

Tot i això, a  Andorra estem lluny d’aconseguir aquest lideratge, tenint en compte que 

després d’aquest any de pandèmia, també ens ha portat una crisi econòmica que ens 

ha castigat  amb encara més atur i precarització laboral. 

En són exemples, la pèrdua severa de llocs de treball en professions dominades per 

dones; les pressions de conciliació laboral i familiar que han augmentat per a les 

dones; el teletreball també ha augmentat els conflictes de conciliació familiar i laboral, 

especialment per a dones amb nens petits de 0 a 5 anys.  

L’impacte de la crisi causada per la COVID 19 ha tret a la llum de forma especialment 

rellevant les discriminacions que la societat encara exerceix sobre les dones i que ha 

estat especialment greu en la desigualtat en l'assumpció de les tasques domèstiques.  

Tot i que els homes assumeixen més responsabilitats assistencials que abans, la 

quota del treball no remunerat entre les dones ha augmentat. L’escolarització en línia 

ha estat una nova forma d’atenció no remunerada per als pares, especialment per a 

les dones que participen més a l’aula virtual amb nens i nenes. Les mares han de fer 

front a les interrupcions dels fills i filles més sovint que els pares quan teletreballen. 

Per això ara més que mai es fa patent la necessitat de reivindicar l’educació en la 

corresponsabilitat familiar i comunitària, de forma que pugui haver un repartiment 

equitatiu dels treballs de cures no remunerats. 

S’ha de destacar també que durant el confinament es va agreujar manifestament la 

situació de tensió derivada de totes les formes de violència masclista, com a 



 

conseqüència de la convivència obligada de les dones amb els seus agressors. És 

per aquest motiu que demanem que cal millorar les mesures de suport a les víctimes 

de violència masclista .  

Els serveis de suport, necessiten més finançament i recursos per garantir que les 

víctimes de violència de gènere tinguin sempre accés, atenció i acompanyament. Cal 

declarar aquests serveis com a "essencials". Per estar millor preparats per a una 

futura crisi, l’acció per combatre la violència masclista ha de formar part d’una 

estratègia més àmplia i a llarg termini sobre prevenció de desastres i crisis. 

Esperàvem que la Llei d’Igualtat Efectiva entre homes i dones millorés aquesta 

situació i ens permetés avançat en la igualtat en el món laboral, però això no ha estat 

així. De moment, són moltes les intencions però poques les obligacions i la situació 

avança lentament. Els permisos de paternitat estan lluny de ser els mateixos que els 

de les dones i no hi ha mesures reals per a la conciliació de la vida laboral i familiar. 

L’administració tampoc fa els passos necessaris per impulsar el canvi en el sector 

privat, per exemple tenint en compte als concursos la perspectiva de gènere de les 

empreses. Així, el canvi serà molt difícil.  

I com a conseqüència d’aquesta precarització, les pensions. Des d’Acció Feminista 

seguim insistint, com ho hem fet en les nostres aportacions a la Llei, que no es 

desaprofiti l’oportunitat per garantir les pensions mínimes per a les dones grans que 

han dedicat tota o bona part de la seva vida als serveis de cura de la família.  

 

Valorem positivament la creació de l’Institut Andorrà de les Dones que pugui vetllar 

per aquesta igualtat, però seguim pensant que es planteja com un organisme massa 

polititzat; un cop més, volem efectivitat per poder avançar, per tant que aquest 

organisme sigui més autònom i executiu i depengui del Consell General, i no del 

Govern.  

El 8 de març volem també recordar les dones que són o han estat víctimes de la 

violència de gènere, únicament per ser dones. La pandèmia de la Covid-19 i el 

confinament al que hem hagut de fer front han posat de manifest les desigualtats 

estructurals que pateixen les dones. Els casos d’agressions i violència contra la dona 

han incrementat en nombre i també han estat més intensos. Per una lluita efectiva 



 

contra aquesta xacra, INSISTIM que cal la la tipificació en el codi penal del 

delicte de violència contra la dona, com ja han alertat diverses vegades 

organismes internacionals, així com també una formació específica en el sector 

judicial i policial.  

Necessitem educació i formació sexual igualitària a les escoles per contrarestar la 

influència de la pornografia a la que accedeixen per internet. En aquest sentit, ens 

felicitem de les aportacions que s’han tingut en compte en la llei en el camp educatiu, 

tot i el camí encara per recórrer.  

 I ara sí per finalitzar, des d’Acció Feminista volem fer un reconeixement a aquesta 

societat civil de la que ens sentim orgulloses de formar part, que davant els problemes, 

les dificultats, les desigualtats fa un pas endavant i amb veu alta i clara expressa 

lliurement les seves idees i proposa solucions alternatives a la versió oficial o a la 

manca de respostes. Per que mai ningú pretengui limitar-nos o coartar-nos el nostre 

dret fonamental  a la llibertat d’expressió i a fer arribar arreu les nostres idees, per què 

ens volem lliures, per què ens volem diverses i volem sentir les veus de totes… VISCA 

LA LLUITA FEMINISTA!!  



 

 

 

 


