8 de març del 2002
Amb les dones avança el món
El darrer any està marcat en l'ordre internacional per la globalització neoliberal i els conflictes bèl∙lics que han fet
créixer, encara més, les desigualtats econòmiques i socials, amb nefastes conseqüències sobre la població civil en general
i sobre les dones en particular. Els maltractaments i la tortura contra dones i nenes són una pràctica quotidiana arreu el
món. Les guerres i els desplaçaments de població que provoquen, el tràfic de dones, les agressions i la violència
domèstica, donen xifres aclaparadores que posen de manifest la manca de compliment dels drets humans en determinats
països quan no la corresponsabilitat dels propis estats. Els pobres cada cop són més pobres i molts tenen rostre de dona.
Es produeix una feminització de la pobresa, una sobrexplotació laboral i uns nivells d'exclusió social més alts per a amplis
col∙lectius de dones.
És per això que, en aquest dia, reiterem el nostre compromís amb la defensa dels drets de les dones, per
l'eliminació de totes les formes de violència i a favor de la universalització dels drets socials, laborals, polítics i econòmics
per construir un món més just i solidari basat en el respecte als drets humans i l’equitat entre homes i dones.

En aquest 8 de març:
! Reivindiquem els drets humans fonamentals, que són vedats a les dones: el treball, l'educació, la salut, la
participació social i política, en definitiva el dret a la llibertat i a l'equitat
! Denunciem que els maltractaments i la violència contra dones i nenes són una pràctica habitual a tot el món
! Destaquem l'extraordinari paper que les diferents organitzacions i associacions de dones, d'arreu del món, estan
desenvolupant en la denúncia de la intolerància i la violència. I també la seva lluita a favor de la pau, la justícia i la
defensa dels drets de les dones.

A Europa la discriminació persisteix
La Comissió Europea assenyala els següents objectius estratègics per eliminar els obstacles que mantenen les
dones en una posició subordinada en el mercat de treball: afavorir la seva incorporació en feines on estan escassament
representades; eliminar la discriminació retributiva; fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar, i crear
infraestructures per al suport i la cura de persones dependents i de la infància.
El govern espanyol, que té la presidència de la UE en aquest primer semestre del 2002, haurà d'abordar i
impulsar qüestions de gran importància per a l'avanç de la igualtat d'oportunitats, com és l'aprovació de la Proposta de
Directiva per la qual es modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte
entre homes i dones en allò que es refereix a l'accés a l'ocupació i a la promoció professional i a les condicions de treball.
En aquesta Directiva es recull, per primera vegada, la definició de l'assetjament sexual, la discriminació indirecta i el
desenvolupament de l'acció positiva.
Un altre aspecte fonamental serà l'avaluació de la Política Social Europea, que es durà a terme en la Cimera de
Primavera de Barcelona, on s'analitzaran els progressos realitzats en l'estratègia de més i millors ocupacions, tenint en

compte la seva qualitat i la consecució d’una taxa mitjana d'ocupació per a les dones del 60 % al 2010; en el foment de la
igualtat entre homes i dones, i en la lluita contra totes les formes d'exclusió social i de discriminació.

En aquest 8 de Març reclamem:
! Mesures destinades a combatre les altes taxes d'atur i les baixes taxes d'activitat i ocupació de les dones (a
Catalunya sensiblement inferiors a la resta del conjunt de països comunitaris)
! La plena ocupació de qualitat, estable i sense discriminacions salarials
! Aprovació, en els termes expressats pel Parlament europeu, de la revisió de la Directiva 76/207
! Increment substancial de l'oferta d'infraestructura i de serveis socials per afavorir un millor repartiment de la vida
laboral i familiar entre homes i dones.

També a Catalunya l'equitat encara està per aconseguir
La situació de les dones a Catalunya segueix caracteritzant-se per la discriminació que pateixen en el mercat
laboral i per la menor presència en la participació social, política i sindical.
El repartiment desigual de les responsabilitats domèstiques i de cura de les persones és un element central en el
manteniment de la discriminació social i laboral. La baixa taxa d'activitat laboral, l'atur i la desigualtat salarial són uns
indicadors de la discriminació laboral que reflecteixen la insuficiència de les polítiques adoptades. L'evolució de la
contractació de les dones ens mostra un creixement positiu però encara clarament deficitari. No s'han eliminat ni els
prejudicis empresarials a l'hora de contractar dones, ni la segregació funcional i contractual que originen en gran mesura
les diferències retributives entre homes i dones.
Tots aquests aspectes afecten especialment el col∙lectiu de joves, que pateixen la precarietat laboral en grau
extrem, les immigrants, relegades generalment a treballs submergits amb nuls o escassos drets, o les dones grans,
mancades majoritàriament de recursos econòmics dignes.

En aquest 8 de Març reclamem:
! Ocupacions estables i de qualitat per a les dones
! Eliminació de les discriminacions salarials
! Eliminació de la precarietat i del frau en la contractació
! Creació d’un permís de paternitat com a dret individualitzat
! Més infraestructures socials per a l'atenció de nens i nenes i persones dependents
! Eradicació de la violència contra les dones
! Millora de la qualitat de vida de les dones grans
! Garantia dels drets laborals i de ciutadania de les dones immigrants.
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