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Crida a contribucions 
 

El neoliberalisme com a predomini del capital financer en 

l’àmbit polític ha forjat una nova hegemonia. És 

l’hegemonia que manté que cal escollir entre llibertat o 

igualtat, emancipació o benestar social. Una hegemonia que 

imposa la seua pròpia narrativa, convertint-la en 

coneixement únic; negant la possibilitat d’alternatives per a 

la gran majoria de la humanitat, que de forma creixent 

s’empobreix i es torna cada cop més precària. 
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Com construir una contra-hegemonia? Aquesta és la clau per poder entendre els 

moviments socials i polítics que es van mobilitzar en l'escenari de crisi mundial com a 

resposta als impactes de la globalització neoliberal i la precarització generada sobre gran 

part de les poblacions. Açò ocorre al temps que les elits polítiques i econòmiques segueixen 

beneficiant-se, augmentant la desigualtat a nivell mundial. Els governs democràtics 

continuen, però, utilitzant l'argot democràtic usual: “defensa dels interessos públics”, 

“sobirania nacional”, “protecció i progrés en la igualtat”. L’ethos cosmopolita, com Nancy 

Fraser addueix, centrat en la diversitat, l’empoderament de les dones i els drets LGBTQ, 

serveixen de (fals) ideal d’eixa hegemonia neoliberal. L'escenari mundial es planteja com un 

espai en què l'anomenada post-veritat sembla tornar absurdes les raons de les lluites per la 

igualtat des de les comunitats, organitzacions i assemblees. S'afirma llavors que ja estan les 

institucions, nacionals i internacionals, assumint aquest objectiu de l'agenda d'igualtat. 

El feminisme, com un dels moviments socials més actius des de fa més d’un segle, ha 

subministrat gran part d’eixe ethos cosmopolita del que es serveix el neoliberalisme. Per 

això, entre altres raons, ha estat acusat de ser cooptat, convertint-se en aliat convenient per 

als fins del mercat. Això ha permès encunyar etiquetes com “feminisme neoliberal” 

(“neoliberal feminism”), “feminisme de mercat” (“market feminism”) o “feminisme 

mercantil” (“commodity feminism”). La diversitat del feminisme, però, torna injustificada 

aquesta acusació. És possible que part del feminisme s'hagi acomodat a un discurs 

neoliberal que potencia l'individu com a únic subjecte polític responsable del seu benestar. 

Però seria injust, com Johanna Brenner alerta, confondre aquest feminisme cooptat pel 

neoliberalisme amb el feminisme en el seu conjunt, ja que ignoraríem, com fa l'hegemonia 

neoliberal, la contínua lluita d'altres feminismes i d'altres alternatives. 

En el present monogràfic sol·licitem reflexions i treballs que ajudin a entendre com 

construir des del feminisme una contra-hegemonia que mantingui l'horitzó per la igualtat (i 

la llibertat) com una lluita efectiva; precisament, per transformar la realitat d'un ordre 

mundial que fa petites les capacitats col·lectives i les solidaritats, i converteix la igualtat en 

una competència individualitzada. Convidem, per tant, a pensar com construir aliances que 

duguin a terme lluites feministes amb agendes d'igualtat, emancipació i benestar social, que 

puguin donar sentit al conjunt del feminisme i alhora potenciar la diversitat d'identitats 

feministes. Buscar les arrels compartides en les injustícies creades pel capitalisme financer 

es converteix en un repte sobre el qual us convidem a pensar. 

 

1 Feminisme i transformació social avui. 

2 Feminismes en diàleg. Aliances feministes. 

3 Construccions contra-hegemòniques des del feminisme. 

4 Feminisme i ethos cosmopolita. 

5 Horitzons d’igualtat i llibertat per al feminisme d’avui i demà.  

6 El feminisme més enllà de la igualtat.  

7 Feminisme i neoliberalisme progressista. Crítica o cooptació. 


