CCOO de Catalunya ens sumen a les denúncies, a les reivindicacions i a les mobilitzacions internacionals del 8 de Març per
un treball i una vida amb drets, justícia i llibertat per a les dones.
Denunciem la mentida i la hipocresia dels governs espanyol i català,
que ens parlen de recuperació econòmica i de creació d’ocupació.
Dia darrere dia es destrueix ocupació, que, minsament, és substituïda per llocs de treball precaris: temporals, a temps parcial, amb
distribució irregular de jornada, baixos salaris i sense drets.
Denunciem que les condicions d’ocupació estan generant l’augment de la població ocupada en el llindar de la pobresa, amb un
impacte més gran en les dones, lluny del que caldria esperar en
una societat democràtica i en la qual encara persisteixen la bretxa
salarial i la bretxa en les pensions.
Denunciem les polítiques públiques basades en les retallades i en
la privatització del sistema públic per atendre les necessitats de la
població (salut, educació, situacions de dependència, dret a l’habitatge i un llarg etcètera), i que en les dones generen desigualtat,
discriminació i exclusió social com a ciutadanes i com a treballadores de la sostenibilitat de la vida, les quals veuen com dia a dia
augmenten les seves càrregues de treball.
Denunciem la falta de polítiques públiques i de pactes socials per fer
front als drets centrals de les dones, com per exemple el dret a la
llibertat, al propi cos i a una vida lliure de violència. Els estereotips
de sexe continuen atacant la societat i les dones. Amb les reivindicacions i les mobilitzacions dels moviments feministes i socials hem
aconseguit la frenada de la reforma del dret a l’avortament, però la
llosa de la reforma encara està pendent. La violència masclista en
l’àmbit de la parella i en el de la feina continua essent una realitat
silenciada en la nostra societat.
CCOO de Catalunya reivindiquem polítiques públiques i laborals
que posin fi a la precarietat laboral i que garanteixin condicions de
treball i de vida amb drets per a totes les dones, especialment per a
les que pateixen un plus de precarietat: les dones joves i les dones
migrants.
CCOO de Catalunya manifestem el nostre compromís per aconseguir una societat que posi les persones al centre. I per això cal
plena ocupació amb drets i serveis públics universals i de qualitat
per garantir les necessitats de les persones.
Exigim que totes les polítiques públiques siguin sensibles a les diferències i a les desigualtats de gènere, i que la negociació col·lectiva
arribi al conjunt de la població treballadora abordant les necessitats
de les dones.

#TreballVidaDrets
#8MTreballVidaDrets
Facebook: Dones de CCOO de Catalunya
Twitter: @DonesCCOOCat

Aquest 8 de Març, donem el nostre suport, amb força, a totes les
propostes que en aquests moments són a l’agenda sindical, política, social i econòmica, i molt especialment a:
- Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere efectives per crear ocupació real, de qualitat i amb drets.
- Accions efectives davant la precarietat laboral, que eradiquin
la bretxa i la discriminació laboral, i que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats en la promoció de les dones, en la seva formació i
en la seva carrera professional.
- Impuls de la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa, dels
plans d’igualtat i de les mesures com els protocols d’assetjament
sexual i per raó de sexe per fer front a les desigualtats de les
dones en les feines remunerades.
- Garantia dels drets d’igualtat en sectors feminitzats amb segregació horitzontal.
- Aprovació i desenvolupament de la ILP de la renda bàsica de
ciutadania i de la ILP d’habitatge contra els desnonaments i la
pobresa energètica.
- Desenvolupament amb recursos de la Llei 5/2008, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista, i aprovació i desenvolupament del Pacte nacional contra la violència a les dones.
- Garantia dels drets sexuals i reproductius, del dret al propis cos
i del dret a l’avortament lliure i gratuït. Recordem al Parlament
la seva resolució de desenvolupar a Catalunya els mitjans per
aconseguir-ho.
- I, finalment, en un any amb convocatòria d’eleccions municipals, autonòmiques i estatals, cal recordar als diversos partits
que les polítiques han de donar resposta a les desigualtats socials i de gènere, i que sense la participació de les dones no hi ha
democràcia.

Reclamem també acció i per això us convoquem a participar activament a les convocatòries de CCOO de Catalunya i a les
unitàries del moviment feminista:
8 de març, a les 12 del matí, a la plaça de la Universitat, de Barcelona, manifestació unitària.
9 de març, a les 9.30 del matí, a la seu de Via Laietana, de Barcelona, jornada d’acció central de
CCOO de Catalunya www.ccoo.cat/dones/8marc2015
Podeu consultar els actes convocats per les federacions i els territoris de CCOO de Catalunya a www.ccoo.cat/dones/8marc2015

