Prou desigualtats! Eliminem el biaix de gènere en la salut
Emmarquem aquest 28 de Maig en el context d’una proclama social pels drets i les
llibertats de les dones. Cansades de tants anys de domini del patriarcat, cada cop
més agressiu i descarat, les organitzacions feministes hem sortit al carrer per cridar
que ja n’hi ha prou, que no estem disposades a aguantar més violència masclista
ni del patriarcat ni de les institucions que el componen. Sentències injustes i de
revictimització, justificació de les agressions masclistes i condescendència envers
aquestes agressions, desigualtats salarials que condemnen les dones a la pobresa
tot i tenir feina remunerada, prolongacions de la jornada laboral sense remuneració, dobles i triples jornades, precarietat en l’ocupació i en la sanitat, imposició de
cànons masclistes, medicalització de processos naturals… I tot això, agreujat pels
anys de crisi econòmica, que han servit com a excusa per a la involució de drets i
per justificar la falta de mesures per redreçar la situació.
L’OMS manifesta que la classe social, la condició d’immigrant i el gènere són factors
determinants per a la salut de les persones. El mercat de treball és un factor clau,
però també ho és el sistema sanitari, que amb la seva mirada androcèntrica pot
arribar a ser molt agressiu amb les dones.
D’una banda, processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa s’han
convertit en processos excessivament instrumentalitzats, amb intervencions abusives i medicalitzades que l’OMS defineix com a violència obstètrica. L’alta taxa de
cesàries n’és un bon exemple, ja que un nombre molt elevat respon més a la voluntat
d’adaptar el part als interessos organitzatius dels centres on es practiquen que no
pas a raons de salut.
De l’altra, l’anticoncepció s’ha centrat sempre en les dones, amb tractament hormonals que presenten molts efectes secundaris. La maternitat es retarda cada cop més
per les condicions de les dones en el mercat de treball i això fa que, d’una banda, els
efectes secundaris siguin més greus i que, de l’altra, es creï tot un mercat al voltant
de la congelació d’òvuls que suposa un gran negoci per a la medicina privada. Alhora, el foment de la contracepció hormonal no va lligat a la prevenció de les malalties
de transmissió sexual, que se segueixen propagant.
Les dones continuen sent les encarregades de les cures i de l’entorn familiar, i,
alhora, són les que pateixen pitjors condicions laborals. El sistema sanitari no és
prou sensible a aquestes diferències i forma els professionals sense perspectiva de
gènere, simplement perquè sempre s’ha fet així. Això provoca que en comptes de
buscar la causa de les malalties de les dones, aquestes es tractin amb analgèsics
o psicofàrmacs, que el que fan és emmascarar la patologia i produir efectes secundaris innecessaris.
En el camp de la investigació, la ciència ha considerat el patró masculí com a patró
neutre i els resultats dels assajos clínics s’han considerat vàlids per a tota la població, fet que provoca diferències en l’efectivitat dels tractaments.
La cosificació de les dones i la imposició de cànons estètics sobre estereotips masclistes per sobre de les condicions naturals del cos femení comporten que moltes
dones i noies adolescents practiquin dietes alimentàries estrictes i perjudicials per
a la salut i caiguin de ple en el mercat de les clíniques d’estètica, amb els corresponents efectes i riscos innecessaris.
En el món laboral, la precarització de les condicions de treball ha fet que durant
l’últim any s’incrementin un 20% els accidents greus en les dones. Els accidents
es produeixen per riscos que són més presents en feines ocupades per homes, de
manera que se segueix desviant l’atenció sobre els riscos que produeixen malalties
professionals, que es donen en feines ocupades principalment per dones.
Hi ha una forta reticència patronal a incorporar mesures en els convenis amb perspectiva de gènere més enllà del que té a veure amb la protecció a la maternitat.

PER TOT AIXÒ, CCOO DE CATALUNYA EXIGIM:
— Potenciar polítiques de salut pública, que tinguin a veure amb les condicions de treball i de
vida.
— Desenvolupar la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de
dependència, i retirar lleis i normes regressives.
— Desenvolupar polítiques de prevenció, detecció
i coordinació per evitar els problemes de salut i de
vida que representen les violències masclistes.
— Fomentar la formació amb perspectiva de gènere als professionals.
— Desenvolupar la Llei del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, i la dotar-la dels
recursos necessaris.
— Reforçar l’atenció primària i garantir el dret a la
salut amb un model d’atenció sanitària públic amb
cobertura universal, sense exclusions, equitatiu i
finançat per impostos progressius.
— Millorar l’atenció a les dones en els processos
naturals (embaràs, part, lactància i menopausa)
respectant els desitjos de la dona i reduint la medicalització i la tecnificació excessives.
— Desplegar i desenvolupar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, per assegurar els avortaments de les
dones de 16 a 18 anys que ho desitgin.
— Sensibilitzar tots els agents implicats a fi
d’incorporar mesures en els convenis col·lectius
per eliminar la bretxa salarial, que provoca una forta desigualtat sobre les dones i les condemna a la
precarietat present i futura, així com incorporar-hi
mesures de corresponsabilitat.
— Eliminar la publicitat i els missatges que cosifiquen la dona, i que fomenten uns cànons estètics
contraris a les condicions naturals del cos femení.

