Decidir-se a participar
Participar per decidir
Aquest 8 de Març, la Secretaria de la Dona de la CONC volem posar l’accent
en la necessitat d’incrementar la participació de les dones en el mercat laboral,
en totes les professions i categories i també com a delegades sindicals i dins
del sindicat.
Aquest any celebrem que ja som més de 50.000 afiliades, l’organització social
amb més dones a Catalunya. Per aquest motiu ens hem de felicitar, però cal
ser moltes més, ja que hem de canviar moltes coses per aconseguir una
igualtat real en el món del treball.
Perquè encara:

♀ de cada 100 persones aturades, 57 són dones.
♀ de cada 100 contractes que es van signar al gener, 47 ho van fer
dones.

♀ de cada 100 contractes indefinits, només 45 eren de dones.
♀ les dones cobrem un 28,5 % menys que els homes per les mateixes
feines.

♀ patim el que s’anomena la segregació horitzontal (estem
concentrades en molt pocs sectors d’ocupació) i la segregació vertical
(tenim molt poc accés a la promoció dins de l’empresa).
Davant aquesta realitat, cal ser presents en els llocs on es prenen decisions, en
el sindicat i en les empreses. És molt important presentar-se com a delegades
o membres del comitè d’empresa, perquè des de la negociació col·lectiva
podem avançar en polítiques d’igualtat fent servir els instruments que estan al
nostre abast:
Per una banda, l’Acord per a la negociació col·lectiva per a l’any 2003, que hem
signat les confederacions sindicals i patronals. Aquest acord recull un capítol
que fomenta la igualtat d’oportunitats i aprofundeix en la necessitat
d’aconseguir la promoció d’actuacions que eliminin tot tipus de discriminació i
afavoreixin la igualtat d’oportunitats en l’ocupació i en la contractació.
Per altra banda la Directiva europea «Igualtat de tracte sobre homes i dones»
(del 5 d’octubre del 2002), que reforça drets en matèria d’igualtat i no
discriminació i que s’ha fixat fins a l’octubre del 2005 perquè es traslladi a les
legislacions i normatives de cada país.
En aquest sentit, emplacem el Govern espanyol que convoqui els sindicats per
a la negociació dels continguts, mesures i modificacions legislatives
necessàries per a la transposició d’aquesta directiva a l’Estat espanyol.

Així mateix, emplacem la patronal catalana per negociar un acord
interprofessional a Catalunya en polítiques d’igualtat en les empreses que
prevegi l’accés, la contractació, la formació, la promoció professional i
l’assetjament sexual tal com estableix la directiva europea.
Un any més, no podem deixar de condemnar les agressions i la violència social
i domèstica que dia a dia s’exerceix contra les dones (enguany ja són 11 dones
assassinades). Hem d’exigir tolerància zero als maltractaments i una llei
integral contra la violència a les dones.
Les dones treballadores hem de denunciar també l’increment bel·licista que
estan fomentant el Govern dels EUA i els seus aliats (entre ells el Govern
espanyol) i que ens porta cap a una guerra contra Iraq.
Ho justifiquen per enderrocar un govern del tot menyspreable, el de Saddam
Hussein. Aquest tirà ha conduït el seu poble cap a l’empitjorament de les seves
condicions de vida i la reducció dels seus drets. Tanmateix, aquesta justificació
emmascara tot un seguit d’interessos geoestratègics i econòmics que
beneficien uns pocs i perjudiquen directament tota una població, la iraquiana,
especialment les dones i les criatures, i indirectament tota la humanitat.
Cal dir-ho ben fort:
No a la guerra!
Les dones treballadores hem de mobilitzar-nos contra la guerra.
És necessari i possible aturar-la.
Tampoc no hem d’oblidar l’augment de la violència que es pateix a Palestina i
a Israel, fonamentalment com a conseqüència de l’agressió israeliana. Ens
sumem a les mostres de rebuig expressades per part de la CES (Confederació
Europea de Sindicats) davant d’aquesta situació.
Perquè:
Som imprescindibles.
Juntes guanyarem espais.
Amb la nostra activitat les dones podrem avançar en la defensa
dels nostres drets.
Juntes farem visibles les nostres reivindicacions.
Entre totes podrem transformar l’organització del treball en clau
d’igualtat.
Juntes podrem lluitar per la plena ocupació de qualitat.
Visca el Dia de la Dona Treballadora!!
Visca el 8 de Març!!

