PREMIS DONES PROGRESSISTES 2014
Discurs d’ Amalia Alba
Bona nit amigues i amics.
És un goig, un luxe fer el lliurament dels premis en aquest espai de
l'Ateneu, espai que any rere any, amablement ens faciliten. Des de
Dones Progressistes volem manifestar el nostre sincer agraïment a
Carmen de Rosa Torner, presidenta de l’Ateneu i que aquesta nit
ens acompanya. Gràcies Carmen.
No podem dir el mateix de l'espai de les dones. De l'espai de
Martinez Cubells. Res a vore la generositat de la Conselleria.
Ni generositat, ni polítiques d'igualtat, ni res de res.
Com sabeu, des de fa més de dos anys, que venim patint
l’amenaça, l'autoritarisme, les mentires...de les responsables
polítiques de la Conselleria de Benestar Social.
Tant la Consellera, la Secretària Autonòmica com la Directora
General de la Dona, han manifestat la seua versió més sectària i
retrograda en temes de igualtat. Se’ls nota que no han lluitat per la
conquesta dels drets de les dones i tot els sembla intranscendent.
Això sí, elles es consideren modernes, estupendes i liberals.
Caldrà recordar-los que estan en Institucions creades a petició de
les organitzacions de dones. Que tenen la responsabilitat de
defensar les conquestes i els drets adquirits.
Que la seua raó d’existir es continuar treballant en les polítiques
Igualtat. I la realitat es que ..., estan desmantellant-ho tot. Temps
difícils.
Temps difícils per a les associacions, per a les dones. Però, també
temps en els que hem sentit el suport social, de col·lectius,
sindicats, forces polítiques progressistes, temps de complicitats i
solidaritat. Gràcies.
Però ací no s'acaba la cosa...No es rendim, ni es rendirem...Ni en
aquest ni en cap altre tema que afecte a les dones.
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Tenim bons espills en els quals mirar-nos: els col·lectius i dones
que hui hem premiat. La PAH, l’Associació víctimes del metro,
Salvem el Cabanyal, Seminari de Dones Grans, Paca Conesa.
És Increïble i admirable, la força, la valentia, l’optimisme, la
saviesa, que demostren, són tot un exemple, un model de
resistència a seguir. Gràcies.
Després de molts anys de lluita, som un poble que ha conquistat la
democràcia, el progrés democràtic. Les diferents lleis aprovades
han fet possible la construcció d’una societat més lliure i igualitària,
la igualtat és un principi constitucional. Hem viscut amb llibertat i
hem acariciat la democràcia. I ara, que volen aquesta gent que
ens governa,? ... tornar-nos al passat. No ho consentirem.
Les dones estem sofrint l’atac més brutal en matèria de salut sexual
i reproductiva, menyscabant el dret bàsic de les dones a decidir
sobre el nostre cos i la nostra maternitat.
Es evident que la contrareforma de la llei de l’avortament de Rajoy,
a més de provocadora i inútil, és cruel. És una llei que la societat
espanyola no demana. Es una llei que xoca contra una societat que
es sent responsable de la seua vida privada, que xoca contra les
dones que no volem ser ciutadanes tutelades, esclaves, ni malaltes
mentals. A més, és una llei masclista i classista.
Mai una llei ha rebut tants manifests i comunicats en contra.
Demanem la retirada immediata de la llei. Com dèiem el 8 de març.
Ni un pas enrere, desobediència feminista.
És el conjunt de la societat el que està retrocedint dècades en drets
de ciutadania amb aquest govern, si bé, som les dones, qui més ho
patim, som les dones les que més perdem.
Hem perdut en ocupació. Hem perdut drets laborals, drets socials.
Hem perdut protecció front a la violència masclista. Hem perdut en
igualtat i hem perdut llibertat.
Per molt que s’empenyen no podran canviar el dret que tenim a una
vida digna en una societat igualitària i justa. Un canvi que per molt
que s’encabote la gent que ens governa no van a aconseguir, no
van a canviar la nostra vida, no podran canviar la trajectòria de les
nostres vides. No ho consentirem.
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Nosaltres si que demanen un canvi. Un canvi ja.
Que la majoria del PP siga d’ací no res el passat, volem mirar el
futur amb uns altres ànims i altres il·lusions.
Entre totes i entre tots ho aconseguirem.
Bona nit i moltes gràcies.
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