
En un món d'homes

Eva Octavio és un bon exemple de la vida de moltes dones treballadores. No va triar com a professió ser 
mestra, infermera o llevadora. És una dona que va decidir fa més de 10 anys ser capitana de vaixell i que 
viu en un món eminentment masculí. 

L'exemple d'aquesta noia de 31 anys podria traslladar-se a moltíssimes altres professions que fins fa ben 
poc estaven totalment monopolitzades per homes. Són dones que han volgut ser futbolistes, policies, 
bomberes o capitanes de vaixell, i que cada dia han de lluitar contra els prejudicis i el masclisme que 
encara impregnen la nostra societat. 

Malgrat als grans avanços en el tema de la igualtat que s'ha dut a terme en els països més desenvolupats, i 
, recordem que en el nostre país s'ha aprovat la Llei per l'Igualtat, encara ens trobem amb una desigualtat 
social i amb prejudicis que dificulten la igualtat en tots els àmbits.
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Editorial

 El dia internacional de la 
dona treballadora

El 8 de març és, des de fa pràticament un segle, el 
Dia Internacional de la Dona Treballadora.     És 
una  diada  tradicionalment  aprofitada  per 
reivindicar el feminisme.  

La  instauració  d'aquesta  data  com  a  Dia 
Internacional de la Dona és fruit d'un llarg procés. 
Sovint s'atribueix la celebració de la data a l'incendi 
ocorregut  el  1908  en  una  fàbrica  tèxtil  de  Nova 
York.  En  aquest  haurien  mort  un  centenar  de 
treballadores que s'havien declarat en vaga i tancat 
dins la fàbrica.

La  realitat,  però,  és  més  complexa.  Els  fets  de 
Nova York serien tres i no un únic incendi: la vaga 
de treballadores del tèxtil de 1857, l'incendi de la 
fàbrica  Cotton  i  el  de  la  Triangle  Shirtwaist 
Company  el  dia  25  de  març  de  1911.  En  aquest 
últim van morir 142 obreres (la majoria immigrants 
joves) que l'any anterior havien protagonitzat una 
vaga per demanar millores laborals. 

Les primeres celebracions del Dia de la Dona foren, 
per  part  de  les  socialistes  nord-americanes  el 
darrer diumenge de febrer de 1908. A Europa l'any 
1910  en la  II  Conferència  Internacional  de Dones 
Socialistes Clara Zetk proposà l'establiment del Dia 
Internacional de la Dona per tal de promoure el 
sufragi femení a més de la pau i la llibertat. Així 
doncs  el  19  de  febrer  de  1911  les  europees 
celebraren la diada.

El Dia Internacional de la Dona queda fixat en la 
data del 8 de març a partir de la sortida al carrer 

(en protesta per la manca d'aliments) de les dones 
russes el 8 de març de 1917.

El  sentit  de  la  diada  respon  a  la  lluita  de  les 
treballadores  per  tal  d'obtenir  millores  laborals  i 
socials. Al llarg del s.XX el Dia de la Dona s'utilitzà 
per reivindicar principalment el dret al vot femení.

La celebració de la data encara actualment respon 
al  ressorgiment  de  les  reivindicacions  feministes 
dels anys seixanta i setanta, essent implantada per 
les Nacions Unides el 1977.

En el món d'avui de principi del segle XXI, encara hi 
ha  moltes  desigualtats  i  discriminacions  a  nivell 
mundial, i també en les relacions entre sexes. S'ha 
produït  avenços  molt  importants  en  els  països 
desenvolupats  amb sistemes democràtics,  però la 
situació  és  molt  diferent  en  els  països  menys 
desenvolupats  i,  especialment,  en  aquells  que 
tenen sistemes polítics basats en el fonamentalisme 
religiós, com és el cas dels països que les seves lleis 
estan  inspirades  en  una  visió  fonamentalista  i 
retrògrada de l'Islam.

Per tant és important reivindicar aquesta data i els 
continguts que porta implícita, per anar a un món 
sense discriminacions, en definitiva, més just.
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