
PELS NOSTRES DRETS
8 de març de 2012

CCOO de Catalunya, davant de la celebració del 8 de Març, 
Dia Internacional de la Dona Treballadora, refermem el nostre 
compromís amb les polítiques d’igualtat entre dones i homes pel 
desenvolupament d’un model social més just i igualitari en drets 
i per l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les 
dones. 

CCOO de Catalunya reiterem la nostra denúncia de la desigualtat 
de gènere en el mercat de treball, que es manifesta en més 
dificultats per accedir a l’ocupació, en una taxa d’atur femení 
que arriba ja al 20%, en una bretxa salarial del voltant del 19%, 
en més temporalitat i treball a temps parcial, en més segregació 
ocupacional, horitzontal i vertical…

Aquest 8 de Març està marcat pel protagonisme de la crisi econòmica 
i financera i l’impacte de les mesures laborals que retallen drets a 
treballadores i treballadors, precaritzen les condicions de treball, 
afavoreixen el desmantellament de l’estat del benestar i mostren el 
fracàs d’un model de creixement que provoca desigualtats socials 
i de gènere. Una situació de retrocés econòmic i social que afecta 
d’una manera més profunda les dones, ja que parteixen d’una 
realitat de desigualtat. 

CCOO de Catalunya rebutgem la reforma del mercat laboral 
aprovada pel Govern del PP perquè és injusta, ineficaç i inútil, 
ja que representa una pèrdua de drets per a tothom i, a més, 
intensifica les desigualtats de gènere.

La retallada de les polítiques públiques no ha fet més que debilitar 
l’estat del benestar,  alhora que la reducció dels pressupostos 
destinats a polítiques d’igualtat, la Llei d’autonomia personal i la Llei 
de drets sexuals i reproductius, així com la supressió d’organismes 
d’igualtat i centres d’atenció per a les dones en situació de 
vulnerabilitat han reduït els drets de les dones.

CCOO de Catalunya té alternatives que no es basen en retallades 
sinó per una fiscalitat justa, per  un canvi en el sistema productiu i en 
l’adopció de mesures, com ampliar els serveis públics i generar un 
canvi que inclogui l’atenció a les noves necessitats socials, l’activació 
de sistemes específics per corregir les desigualtats i la posada en 
marxa de mesures estructurals que facilitin la incorporació de les 
dones a tots els sectors productius.

Tanmateix, no volem deixar de fer esment a la millora de les 
condicions de treball aconseguida, gràcies a l’Acord de Pensions 
de febrer de 2011, en dos sectors molt feminitzats: d’una banda, 

l’agrari, i la integració de les treballadores del règim especial 
d’empleades i empleats de la llar en el règim general, que, tot i que 
encara no les iguala en drets a les treballadores del règim general, 
sí que representa una millora prou significativa i dóna resposta a 
una reivindicació sindical històrica. 

CCOO de Catalunya treballarà activament:

- Perquè el Govern de la Generalitat assumeixi la responsabilitat 
de fer complir la llei en les relacions laborals, asseguri que 
s’apliquen mesures destinades a evitar la discriminació per raó 
de gènere a la feina i incorpori la dimensió de gènere en les 
relacions laborals.

Perquè es continuïn desenvolupant mesures i plans d’igualtat a 
les empreses per afavorir l’ocupació, la formació i la promoció 
de les dones, eliminar la segregació laboral, promoure la 
salut laboral de les dones i combatre la violència de gènere, 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

- Perquè s’incrementi la representació i la presència de 
les dones en els àmbits sindical, l’econòmic, polític, i a la 
presa de decisions, la direcció de les empreses i els consells 
d’administració, presència imprescindible per aconseguir la 
plena integració de les dones a la societat.

- Perquè els temps de vida i de treball siguin compartits i es faci 
compatible la vida familiar i la personal de dones i homes. Cal 
avançar en més autonomia per a les dones i reforçar la inversió 
pública en infraestructures socials per a educació infantil i 
atenció a persones amb dependència.

- Perquè s’aconsegueixi una societat més justa, equitativa i 
democràtica, laica i progressista, que elimini les situacions de 
violència, discriminació i pobresa que viuen les dones arreu del 
món. 

CCOO DE CATALUNYA FEM UNA CRIDA A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS I AL CONJUNT 
DE LA POBLACIÓ A PARTICIPAR EN ELS 
DIFERENTS ACTES AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, 
I A SUMAR-SE A LES DEMANDES DE LES DONES 
EN LES MOBILITZACIONS QUE S’ESTAN FENT I 
ES FARAN PER ATURAR LA REFORMA LABORAL I 
LES POLÍTIQUES ANTISOCIALS DELS GOVERNS 
CENTRAL I CATALÀ.


