
                                                                                                        

 

MANIFEST DIA DE LA DONA TREBALLADORA 2013 

Des de la UGT i CCOO de Catalunya, davant la commemoració d’un nou 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, volem expressar que, en aquests moments de crisi 
econòmica, hem de lluitar més que mai per a aconseguir  la igualtat i no discriminació de 
les dones. 

Durant l’any 2012 s’han seguit evidenciant les 
conseqüències de la crisi i de les mesures 
adoptades pels governs, el dictat del FMI, el Banc 
Central Europeu i d’aquells que imposen els 
interessos financers davant els socials. 
Denunciem que la crisi continua aprofundint les 
desigualtats estructurals al mercat de treball, 
especialment les situacions que obstaculitzen 
l’assoliment de la igualtat real entre homes i 
dones. A més estem vivint un fort retrocés en les 
polítiques de gènere i en els recursos socials amb 
les mesures de restricció de la despesa pública i 
amb les retallades del nou govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
CCOO i UGT de Catalunya continuem 
denunciant que l’aplicació de la reforma laboral ha 
evidenciat el seus efectes nocius com és el clar 
augment de les dones en situació d’atur. Les 
organitzacions sindicals seguim exigint canvis 
substancials en aquesta norma que segueix 
sense crear ocupació, empitjora les condicions de 
treball i augmenta la temporalitat i la precarietat 
laboral, especialment en aquells grups més 
vulnerables, com són les dones. 

 
UGT i CCOO de Catalunya alertem del fet que 
no s’està parant atenció en els efectes que la crisi 
ha provocat sobre la població femenina. 
Així, les polítiques de reducció del dèficit públic 
han comportat una forta retallada del salari de les 
persones que treballen a l’Administració Pública, 
on les dones s’han vist afectades amb major 
mesura que els homes, ja que la seva presència 
es superior. I les retallades en els serveis públics 
han debilitat 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 
suposat, de facto, una reducció dels drets de les 
dones i un pas enrere en termes d’igualtat. 
 

Aquest 8 de març tenim molts motius per sortir al 

carrer i reivindicar que la consecució d’una 

societat més igualitària, on cap grup social pateixi 

discriminacions, sigui prioritat i mandat del Govern 

de la Generalitat. 

 

 

 

 

Per tot això, CCOO i UGT de Catalunya: 

• Exigim al Govern de la Generalitat que doni compliment a la Llei d’Igualtat, afavorint el 
desenvolupament de 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. 
 

• Reivindiquem l’increment de la representació i la presència de les dones en els àmbits sindical, 
l’econòmic, polític, i en la presa de decisions, la direcció de les empreses i els consells 
d’administració; presència imprescindible per aconseguir la plena integració i reconeixement de 
les dones a la societat 
 

• 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. 

 


