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editorial

La mobilització continua,
ve de lluny i va més lluny encara

2014, un any d’aniversaris i commemoracions. Un any per fer memòria
històrica, per rellegir valors i lluites d’un temps i d’un país que en alguns
moments ha esdevingut l’aixopluc d’avenços socials i polítics per a les dones, i amb
les dones reafirma que la lluita ve de lluny,
continua i va més lluny encara.

C

El 75è aniversari de la II República ens ha fet
recuperar i recordar un sistema polític que
sí que va apostar per fer realitat el principi
d’igualtat, equitat i justícia social. Alguns
dels avenços més significatius d’aquella
època, avui, inesperadament, tornen a ser
un referent per a les lluites feministes més
actuals.

legislatius, canvis polítics i canvis socials que posaven els fonaments per a unes relacions
socials de gènere diferents de les que es coneixien.
A Catalunya la II República va aprovar lleis, com la de contractes de treball, la de jurats
mixtos, la de la reforma sociosanitària, la del divorci, la de la igualtat en el matrimoni i la de
la interrupció artificial de l’embaràs, o el decret que implantava la coeducació.
Al primer terç del segle XXI, a cop de decret i emmascarat de crisi i de troica, les dones a
Catalunya estem vivint i veient com els drets socials bàsics i les polítiques públiques s’allunyen, cada vegada més, d’aquells avenços recuperats i moltes vegades millorats en democràcia i que ara estan constantment amenaçats. Lluny de sentir-nos cansades o resignades,
cada dia que passa, trobem més el sentit i la necessitat d’alçar la veu i dir prou!

La Constitució republicana aprovada a finals
del 1931, no amb poques resistències i
gràcies a la tenacitat de Clara Campoamor,
recollia en el seu article 36 que “los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos
electorales”, és a dir, reconeixia el dret de
les dones al sufragi: a votar i a ser elegides.
El principi d’igualtat reconegut en la
Constitució va anar concretant-se en
legislació i polítiques públiques pioneres a
Catalunya, a l’Estat i a tot Europa: la universalització de l’accés a la cultura, la ciència
i el coneixement com a via d’emancipació;
l’educació pública, universal i de qualitat;
l’accés a la formació professional i a la
universitat en igualtat d’oportunitats, i plans
d’estudis moderns des de la convicció que
la riquesa d’un país comença en el nivell
educatiu de la seva població, sense discriminació de cap tipus. Canvis que van permetre
a moltes dones accedir a tot un seguit d’àmbits i espais que fins aleshores els estaven
negats només pel fet de ser dones. Canvis

Sortim al carrer constantment per lluitar per una Catalunya i per una Europa contra les retallades, contra les reformes laborals que ens estan empobrint encara que treballem, contra el
fet de limitar, amb taxes judicials, l’accés universal a la justícia, contra una llei “mordassa”
que té la finalitat de sotmetre els drets de ciutadania bàsics, els drets de manifestació, de
vaga i d’expressió al control antidemocràtic. Sumem amb moltes altres organitzacions i
plataformes per reivindicar polítiques actives de veritable ocupació, la renda mínima de ciutadania, l’educació i la sanitat públiques, l’accés a l’habitatge, la fi de la desnutrició… Cridem
ben fort per la llibertat de les dones a decidir sobre el seu propi cos, pel dret a viure sense
violència masclista, per un nou model productiu que permeti equitat i ocupació per a grans
i joves, per una fiscalitat diferent, perquè sí que és possible. Lluitem per una sortida de la
crisi que prioritzi les persones i no els mercats.
Tenir drets no és un privilegi és el resultat de moltes lluites, de moltes vides i de molts sacrificis de les dones, sacrificis i lluites que vénen de lluny i van més lluny encara. Als llocs de
treball, al carrers, a les places, reivindiquem i lluitem per no perdre el que tenim, per avançar
en el que puguem i per anar més endavant, perquè ens ho devem.

Alba Garcia Sánchez,
secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya
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entrevista
Lesbia Amézquita es la directora del Instituto de
Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala
(INESICG), y forma parte del Consejo Político del Movimiento
Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG)

“La solidaridad
recibida de CCCOO
de Catalunya a
través de la
Fundació Pau
i Solidaritat es
invaluable “
¿Qué motivaciones has tenido, siendo mujer y en un país donde la
lucha sindical se castiga, incluso
con la muerte, a ponerte al frente del
MSICG?
Cuando se vive y siente la injusticia, la
desigualdad, la exclusión, la discriminación y
el racismo en los niveles con que estas se
manifiestan y se institucionalizan desde el
propio Estado, como efectivamente ocurre
en nuestro país, se necesita renunciar a tu
condición humana para intentar transformar
esas estructuras y hacer de este pequeño
rincón del mundo al menos un lugar un poco
más habitable para todos y todas.
Actualmente más de 7.861.250 de personas
en Guatemala viven en pobreza (más del
53% de la población); más de 1.951.040 lo
hacen en pobreza extrema; más del 49% de
los niños y niñas menores de 5 años sufren
desnutrición crónica, alrededor del 50% de las
mujeres no tiene acceso al sistema de salud
para ser atendidas durante el parto, tenemos
una de las tasas de mortalidad materna más
altas de la región; el analfabetismo afecta
entre el 30% y el 60% de la población más
excluida, especialmente a las mujeres; como
mujeres se nos sigue considerando paridoras
de mano de obra barata para alimentar la creciente acumulación de riqueza y bienestar de
una cuantas familias, para lo cual se emplean
todas las formas de violencia posible.

Este querer ejercer y vivir la humanidad de
todos y todas me llevaron a la convicción,
desde la clase social de la que provengo,
de que son las organizaciones sindicales las
llamadas por excelencia a generar las transformaciones y a cuestionarme por qué hacían
tan poco para resolver el fondo del asunto.
Desde el proyecto sindical en el que trabajaba para una fundación alemana, tratamos
de hacer coincidir los dirigentes sindicales
en una agenda común, eso se logró y con
ello se abrieron las puertas para un mayor
contacto con los dirigentes más jóvenes y
las mujeres que estaban relegadas en estas
estructuras. Lamentablemente el asumir una
agenda estructural, la democratización de las
estructuras sindicales, el empoderamiento de
las mujeres, el empoderamiento de los jóvenes, la lucha sindical propia, no formaba parte
de las reivindicaciones de estas estructuras
sindicales con más poder. Finalmente estas
estructuras fueron expulsadas del MSICG y
la Central Sindical se consolidó. Recuerdo
que uno de los principales problemas que
provocaron la expulsión fue la creación
de la coordinadora de la mujer la cual los
dirigentes veían como algo peligroso en
palabras propias de algunos de ellos “las
mujeres podían destruir las estructuras de
las cuales eran dueños y que tanto les habían
costado…”

En ese sentido mi involucramiento dentro
del MSICG es previo y durante el nacimiento mismo del MSICG hace unos años.
Recuerdo que los primeros años fueron muy
duros tuve que salir al exilio durante unos
meses justo después de denunciar finqueros
que violaban los derechos de las trabajadoras. Recientemente fuimos perseguidos
por vehículos desconocidos y de las investigaciones se derivó que los vehículos eran
del Ministerio de Gobernación, es decir del
Estado, el Ministerio Público no ha hecho
nada al respecto. Más de 60 compañeros han
sido asesinados de nuestra Central Sindical
por ejercer o intentar ejercer derechos sindicales y los casos no han sido esclarecidos.
Pero como dijo nuestro hermano Silvio
Rodríguez “La vida no vale nada si, en fin, lo
que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo
que tengo y que me ampara…”
En cuanto a mi participación como mujer y
dirigente dentro del MSICG en algo natural
dentro de nuestra central sindical y las estructuras que hacen parte de ella por disposición
estatutaria las mujeres somos 50% en los
puestos de dirección de la organización, en
muchos casos de hecho somos el 80%.
Creo que esto es parte de la democracia de
nuestra Central y de lo importante que es el
papel que juega y jugará en la historia del país.
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¿Qué retos tiene el sindicalismo en
Guatemala?
Los retos son tantos que sería difícil enumerarlos y priorizarlos, sin embargo, trataré
de referirme a los que me parecen los más
importantes sin relacionar el orden en que se
presentan con su prioridad.
El primero, y en el que ha avanzado sustancialmente el MSICG, es la democratización
de las organizaciones sindicales y que esta
democratización se manifieste en una mayor
participación de las mujeres y los jóvenes en
el poder real en los distintos niveles de toma
de decisiones, lo que a su vez se traducirá en
una mayor sindicalización de estos sectores
importantes de la población.
Un segundo reto es la recuperación de la
credibilidad del sindicalismo como interlocutor
de la sociedad y herramienta de impulso de
cambios estructurales, para lo cual se requiere
de abandonar la visión gremialista del sindicalismo para sustituirle por un enfoque sociopolítico, que permita la ampliación de la oferta
sindical y coloque a los sindicatos en el debate
de todos los temas importantes para la sociedad guatemalteca y no exclusivamente en los
temas relacionados con el centro de trabajo.
Un tercer reto lo constituye la sustitución del
sindicato de empresa, particularmente débil y
disperso, por un sindicalismo ramal fuerte que le
permitirá impulsar los cambios en la estructura
de acceso y posesión de los medios de producción y redistribución de la riqueza y el bienestar.
El MSICG ha tenido avances significativos en
cada uno de estos aspectos; de hecho, se
ha convertido en la alternativa sindical más
atractiva del país y eso lo evidencia el crecimiento constante de la organización tanto en
términos de membrecía como en términos de
compromiso con los objetivos comunes.
Creo que otro reto importante es garantizar
la vida e integridad física de los miembros del
MSICG, algo en lo que siempre trabajamos, sin
olvidar lo que dijo Pablo Neruda “Podrán cortar
las flores pero no podrán detener la primavera”.
¿Cuales son vuestras estrategias
sindicales, políticas y sociales para
avanzar en la igualdad entre hombres
y mujeres?
El MSICG ha implementado estatutariamente
una serie de medidas afirmativas de la igualdad de género dentro de sus estructuras;
sin embargo, no se ha requerido de la norma
estatutaria para que sea una realidad puesto
que esta igualdad ha sido una de las motivaciones que originaron el propio nacimiento
del MSICG, así que esta igualdad se percibe
como una necesidad existencial que no requiere ser invocada para ser reconocida.

De hecho, las disposiciones estatutarias,
en cuanto a sus aspectos básicos, fueron
elaborados por la coordinadora de la mujer,
la finalidad de que se delegara esta tarea
era precisamente que los mismos contaran
con mecanismos que desde la visión de la
propia mujer garantizaran efectivamente que
la igualdad de género permanecería resguardada de tal forma que se mantuviera aún y
cuando cambiara la dirigencia. Hoy día, ese
temor ha quedado atrás, el MSICG se ha
consolidado pero hay que tener en cuenta
que en el momento en que estos estatutos se
elaboraron, existía un feroz ataque desde las
estructuras tradicionales del sindicalismo y a
pesar de que existía una membrecía significativa, la sostenibilidad de la estructura parecía
tarea imposible, en medio de un aislamiento
total y ataques que llegaron a cuestionar aún
la propia naturaleza sindical del MSCIG ante
los órganos de control de OIT; esta hostilidad,
sumada a la sufrida desde el gobierno, los
asesinatos de dirigentes, amenazas y persecuciones hicieron que la prioridad fuese más
que la sobrevivencia, asegurar que el MSICG
no pudiera continuar operando al margen de
los principios democráticos que lo inspiraron.
Por suerte, hoy día existen procesos formativos que se encuentran reforzando y reproduciendo esa vocación democrática, aun así, la disposición estatutaria y las medidas afirmativas
de la igualdad de género se mantienen, aún y
cuando estas se cumplan de manera natural.
Otro aspecto importante ha sido que la
Coordinadora de la mujer funciona como un
órgano transversal que garantiza que todas las
investigaciones, propuestas y pronunciamientos de la Central Sindical lleven incorporadas
las demandas y necesidades de las mujeres.
Nos falta aún mayor profundización en las
problemáticas específicas de las mujeres para
poder tener soluciones más eficaces a nivel
de la sociedad sobre todo para las mujeres
más vulnerables ahora trabajamos en ello,
creo que vamos por buen camino tenemos la
energía, la convicción, los equipos técnicos
y el espíritu revolucionario para llevar a buen
término nuestro cometido.
¿Qué valor le podemos otorgar a la
cooperación y la solidaridad, en la
conquista de derechos laborales y
sociales de las mujeres?
La cooperación y la solidaridad juegan un papel
determinante en estas conquistas, sobre todo
porque las luchas que se libran en sociedades
con democracias más consolidadas inspiran la
lucha por la reivindicación de estos derechos
en nuestros países, y la falta de positividad
y de reconocimiento de los derechos de las
mujeres y de su calidad de ciudadanas del

“Uno de nuestros retos
es la recuperación
de la credibilidad del
sindicalismo como
interlocutor de la
sociedad y herramienta
de impulso de cambios
estructurales“
mundo en cualquier parte mantendrá en un
riesgo latente los derechos alcanzadas por
sociedades más desarrolladas.
Esta amenaza global hacia las mujeres y lo
que representamos en la sociedad se acrecienta en la misma medida en que no somos
capaces de globalizar la ciudadanía de las
mujeres. Pareciera increíble pero en un país
como Guatemala el aborto está penalizado
con más años de cárcel que el incesto en contra de mujeres menores de edad, las iglesias
de todas las denominaciones tiene cruzadas
nacionales contra el derecho de las mujeres
a su cuerpo y a utilizar anticonceptivos, y es
precisamente en esta lucha por globalizar la
ciudadanía de las mujeres en la que la solidaridad internacional entre mujeres juega un
papel importante.
En el caso del MSICG la solidaridad recibida
de Comisions Obreres de Catalunya a través
de la Fundació Pau i Solidaritat es invaluable
al punto que puede considerarse a esta como
la artífice misma del proceso renovador que el
MSICG representa en el país para las mujeres y para la sociedad en su conjunto.
¿Para acabar, nos recomiendas un
libro, una película y una de tus frases
o reflexiones favoritas?
Esta, es sin duda alguna la pregunta más difícil
de responder…
“LA NOIRE DE...” de Ousmane Sembene,
cineasta Senegalés, es una película de 1966
que narra la historia de una trabajadora de
Senegal que es contratada como niñera por
una familia francesa y que al viajar con sus
patronos fuera de Senegal, es reducida a
condiciones de maltrato y esclavitud.
Respecto a recomendar un libro creo que un
libro importante para la reflexión de nuestros
pueblos en América Latina es el Tiburón y las
Sardinas de Juan José Arévalo complementado por Las venas abiertas de América, de
Galeano.
Una frase que me invita a seguir cada día es
“Por un mundo donde seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” de Rosa Luxemburgo.
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El Comitè de
Dones

de CCOO de
Catalunya,
un nou instrument
l X Congrés de CCOO de Catalunya va aprovar la creació
del Comitè de Dones, un mandat que es va materialitzar el
dia 2 de juliol del 2013, data de la seva constitució. Té una
presidència col·legiada: Dolors Llobet n’és la presidenta, juntament amb Alba García, secretària de la Dona, i Antònia Pascual
(la que subscriu) com a coordinadora.

E

Aquest òrgan és de caràcter consultiu i ha de treballar per millorar la direcció sindical des de la perspectiva de gènere, així com
enfortir el paper de les dones a la direcció de CCOO a Catalunya
i les seves respectives organitzacions. Té les funcions de reflexionar, compartir experiències, fer propostes sobre les polítiques i
actuacions del sindicat i avaluar-les, amb perspectiva de gènere,
de manera complementària a les activitats que es desenvolupin
des de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social. També ha de
treballar per la formació de les dones i la sensibilització del conjunt
de dones i homes del sindicat.
Està compost per les dones que formen part dels òrgans i organismes d’àmbit comarcal i català. En total, més de 400 dones amb
capacitat de fer propostes i, sobretot, de compartir experiències
i avançar col·lectivament, perquè els avenços de les dones
són els avenços de la societat.
Tenim el repte, com a dones i com a organització, de fer visible
la molta i bona feina que es fa al conjunt de l’organització, especialment per les dones, a fi d’aconseguir la paritat, la igualtat de
tracte, la no-discriminació i l’equitat, entre d’altres, a la societat en
general, i de millorar la presència i la participació en tots els nivells
de les dones al mateix sindicat.
Des de la seva constitució fins ara hem treballat per crear les
bases per al funcionament d’aquest Comitè, amb debats específics d’expertes que ens poden ajudar a la reflexió interna, amb
visió externa. Aquest mes de maig han començat els debats en
les dues comissions específiques que vam acordar:
Comissió de treball 1, que tractarà de la creació d’instruments
per reflexionar i avaluar les polítiques i actuacions del sindicat,
dinamitzada per Belen López.
Comissió de treball 3, que tractarà de la transversalitat de gènere
a CCOO de Catalunya, com a estructura, dinamitzada per Raquel
de Haro.

Pel que fa als temes de formació, vam acordar que era convenient
i necessari, en aquests moments, tractar-la de manera transversal
en les dues comissions de treball. Anirem pas a pas, debatent i
consensuant les propostes a cadascuna de les dues comissions a
fi que tinguin el major suport possible en el Comitè de Dones, per
veure resultats a curt i mitjà termini.
Proposem començar aquest mes de maig amb dos temes per al
debat: un sobre “temps socials i temps laborals” i l’altre sobre “la
participació de les dones a les estructures de direcció del sindicat”.
Les companyes que formem part d’aquest Comitè haurem de seguir
treballant com sempre i amb molta il·lusió per fer que les propostes
del Comitè de Dones de CCOO de Catalunya formin part de la
discussió general i de les propostes sindicals per ser més útils a la
societat en general i, en particular, a les nostres afiliades i afiliats.
Tot i que han passat molts anys, el pensament de Mary Wollstonecraft
al segle XVIII segueix vigent i en una de les seves frases va dir “jo no
vull que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó
sobre elles mateixes”. Les polítiques neoliberals que ens han
portat a la crisi que patim no ens ha de fer perdre de vista que les
dones som el 50% de la societat i tenim dret a viure amb dignitat
i a decidir què volem per a nosaltres mateixes, per a les dones en
general i per a la societat en el seu conjunt.

Antònia Pascual
coordinadora del Comitè de Dones
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Dones
i mercat de
treball

n aquesta secció us presentem una mirada a les dades de gran
magnitud per mostrar com les dones estem presents o absents en
el mercat de treball. Les dades estan elaborades a partir de l’Enquesta de població activa (EPA), i les que publiquem a continuació, fan
referència a la situació, segons les últimes dades publicades, del primer
trimestre del 2014.

E

En l’anàlisi, el concepte d’activitat fa referència a totes les persones
que estan en situació de treballar, sempre a partir dels 16 anys, i
que estan treballant (persones ocupades) o buscant feina (persones
aturades); el concepte d’inactivitat inclou totes les persones que no
han començat encara l’activitat en el món laboral ni en busquen o l’han
deixada.
Des de la Secretaria de la Dona de CCOO realitzem un informe anual de la
situació de les dones al mercat del treball de Catalunya que publiquem amb
motiu del 8 de Març. El darrer informe es pot consultar a:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/dona/Informe%208marc2013.pdf.
Pensem que mantenir present a la revista Treballadora quines són les últimes dades és necessari per afrontar les desigualtats existents al mercat de treball.

LA RELACIÓ AMB L’OCUPACIÓ
Com mostren les dues gràfiques següents,
hi ha una marcada desigualtat de gènere en
relació amb el mercat de treball, amb una
sobrepresència de les dones en la inactivitat, davant d’una subpresència en l’activitat,
aquesta darrera de gairebé 10 punts. Quant
a l’ocupació, les dones estan gairebé 7
punts per sota dels homes, tot i que en les
dades d’atur la situació de les dones no és
tan negativa.
No totes les dones se situen d’igual manera
davant del dret al treball. Una de les desigualtats més marcades és l’edat. Entre les
dones més joves, de 16 a 24 anys, cal ressaltar l’elevada taxa d’atur, ja que en aquest
cas la inactivitat es pot explicar per la seva
participació en la formació. A l’altra banda
d’edat, entre les dones a partir dels 55 anys,
destaca l’elevada taxa d’inactivitat.
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ALGUNES CARACTERÍSTIQUES
DE L’OCUPACIÓ
A les dues gràfiques següents es mostra el
tipus d’ocupació segons el tipus de contracte i el tipus de jornada, El percentatge de
la ocupació temporal és del 19%, un punt
superior al trimestre anterior, i la contractació a temps parcial és del 24%, la mateixa
que el trimestre anterior.

PROTECCIÓ DE L’ATUR

Entre les dones s’observa una desigualtat
d’acord amb l’edat; en les dones més joves,
entre els 16 i 19 anys, només el 12,8%, poc
més d’1 de cada 10 dones aturades, té dret
a la prestació d’atur.

Neus Moreno / Lídia Sandalinas

Homes
Dones

En relació amb el 2014, a Catalunya, 1 de
cada 3 persones aturades no rep cap prestació i hi ha una desigualtat de gènere important. Les dones tenen una taxa de protecció
9 punts inferior a la dels homes.

EDAT

Total

A la taula següent es presenten les dades
de les persones aturades que reben una
prestació d’atur. S’observa que comparant
el primer trimestre del 2013 i el primer trimestre del 2014 hi ha una major desprotecció per a les persones aturades, tant dones
com homes.

de 16 a 19 anys
de 30 a 44 anys
de 45 a 64 anys
TOTAL
de 16 a 19 anys
de 30 a 44 anys
de 45 a 64 anys
TOTAL
de 16 a 19 anys
de 30 a 44 anys
de 45 a 64 anys
TOTAL

1R TRIMESTRE
2013
17,4
40
55,5
38,3
15,2
28,8
44,1
29,7
16,4
34,9
50,5
34,5

1R TRIMESTRE
2014
11,2
39,1
54,7
35,8
12,8
29,2
37
26,7
11,9
34,3
47,4
31,7

Font: Informe núm. 92. Fundación 1.º de Mayo - CCOO1

1. Disponible a: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4546&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.U2z6u_l_tys
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28 de maig

Dia
Internacional
d’Acció per la
Salut de les
Dones
E

l Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones ha de servir
per fer visibles les desigualtats de gènere que hi ha en la salut i
la malaltia, en tots els seus vessants. Les dones vivim més anys,
però tenim menys salut: patim biaixos en la salut a causa de les nostres
condicions de treball i de vida; a més, la recerca mèdica es fa com si el
cos d’homes i dones no tingués ni sexe ni gènere. Des de CCOO defensem un model de salut biopsicosocial, model que des d’una visió de salut
pública dóna un pes molt elevat a les condicions de vida i treball, al suport
de l’Estat sobre el manteniment o a la manca d’aquestes condicions, així
com al suport de les xarxes comunitàries. Per això, en les nostres anàlisis
i propostes intentem posar l’accent en aquestes constatacions. L’atenció
sanitària oblida i estigmatitza molts dels problemes de les persones,
perquè tampoc no té presents les condicions psicològiques, biològiques i
socials de les persones i, específicament, les condicions de discriminació
laboral i social de les dones. Les dones acostumen a estar en una situació
d’oblit per la seva condició de dones, a la qual s’afegeixen altres condicionants, com la classe social, l’edat, l’ètnia, la discapacitat… Ara més que
mai es fan evidents aquests oblits en un moment en el qual les desigualtats socials no solament es mantenen, sinó que s’incrementen a causa,
fonamentalment, de les polítiques errònies que es fan en el nostre país:es.

1.Polítiques que tenen a veure amb el deteriorament i el canvi progressiu de model sanitari, que tendeixen a afavorir els interessos privats per damunt dels interessos públics i
que donen lloc al model sanitari públic mixt —que CCOO sempre ha criticat—, en el qual
conviuen centres de titularitat pública amb centres de titularitat privada, o concert de llits o
proves privades per atendre pacients públics, al mateix temps que es tanquen o se segreguen llits i proves a centres públics. Aquesta ona privatitzadora cada cop s’eixampla més.
El cas més flagrant és l’atenció privada en centres públics, que fa que, al mateix temps,
augmentin les llistes d’espera per als pacients públics o que de vegades hagin de pagar
per poder ser atesos ràpidament “a la privada”.
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d’Acció per la Salut de
les Dones

2. Polítiques que tenen a veure amb la sobreutilització de
medicaments i de tecnologies per damunt de la promoció
de la salut i la prevenció de malalties: educació, mitjans
professionals que afavoreixen el fet d’escoltar, el control
sobre la prevenció de riscos laborals a les empreses…
Un dels casos més greus que tenen a veure amb dones
és l’aplicació de la vacuna del papil·lomavirus humà (VPH)
a totes les nenes, un procés car, de risc i que pot generar
confusió perquè no cobreix completament del risc de contagi.
3. Polítiques que no respecten els processos naturals, sobretot, de
les dones, com ara el part, per l’excés de cesàries, o la menopausa,
pel tractament sistemàtic amb hormones. D’aquests tractaments,
després de molt de temps de reivindicar-ho, se n’han reconegut els
possibles efectes secundaris i l’Agencià Espanyola del Medicament va
demanar que no s’administressin sense comprovar l’existència d’algun
factor per al qual hi hagués necessitat terapèutica.
4. No atendre adequadament, per falta de mitjans professionals i orientacions, els problemes de salut de les dones i, específicament, de dolor emocional o
els problemes socials de moltes persones, tapant, amb l’administració de medicaments,
les veritables causes i fent que així s’incrementessin els problemes i no s’hi posessin
veritables solucions. Un dels casos més greus és no considerar la violència envers les
dones, perquè no hi ha ni els recursos ni les orientacions suficients per detectar, orientar
i recuperar; un altre cas són les persones amb manca d’uns recursos econòmics mínims
per alimentar-se i tenir un habitatge en condicions salubres. Hi ha moltes dones grans i
famílies monoparentals femenines en aquesta situació.
5. No donar prioritat a la recerca, en les normatives, en els controls dels problemes del
medi ambient, com a font de creació de malalties, sense considerar d’una manera seriosa
tot el que té a veure amb la contaminació de l’aire, de l’aigua i dels aliments. Un greu
exemple és el que té a veure amb els disruptors endocrins, causants de moltes malalties,
entre les quals càncers hormonodependents (la incidència de càncer de mama cada cop
augmenta més).
6. La pèrdua de la universalitat de l’atenció sanitària elimina de l’accés a la sanitat pública
alguns col·lectius. Aquest és un dels punts centrals d’aquestes polítiques i, malgrat que
hi pot haver accessos parcials, a Catalunya, per a certs col·lectius, hi ha una sèrie de
polítiques que ho dificulten. Aquesta pèrdua pot ser especialment negativa per a moltes
dones.
7. L’increment dels copagaments en els medicaments, l’eliminació de prestacions o les
taxes també limiten drets que tenen efectes en les persones amb més dificultats —persones grans, persones amb malalties cròniques—, no oblidem que entre aquests collectius hi ha una gran majoria de dones, i les classes socials més desafavorides poden
tenir greus dificultats per accedir-hi. També tractaments com l’eliminació de la fecundació
assistida a dones soles ataca les dones de les classes socials menys afavorides.
8. L’increment de les llistes d’espera a la sanitat pública pot comportar un empitjorament
de moltes de les malalties.

Carme Catalán Piñol

COM CADA ANY,
AL SINDICAT TREBALLEM
EN DIVERSES DIRECCIONS:
— El treball constant des de
la salut per fer visibles les
condicions de salut de dones
i homes a les empreses, vigilant que condicions específiques com la protecció a la
maternitat i la lactància o
actuacions de regulació del
temps de treball s’apliquin a
les empreses, i treballant per
la prevenció i l’eliminació de
la violència envers les dones,
especialment, realitzant un
treball contra l’assetjament
sexual i per raó de sexe. És
important la vigilància per a la
no-victimització de les dones
treballadores, ja que reivindicar els drets específics es
fa a costa d’empitjorar les
condicions laborals o perdre
la feina.
— Realitzem un informe sobre
l’estat de salut de les dones i
nenes a Catalunya en el qual
intentem valorar quina és la
situació actual a partir d’algunes de les dades de què
disposem, el podeu trobar a:
www.ccoo.cat/secretaria de
la dona.
— Treballem en accions de
sensibilització; una de les que
farem enguany, en el marc
de la Xarxa de Dones per
la Salut, estarà dedicada a
l’Avantprojecte de llei orgànica de protecció de la vida
del concebut i els drets de la
dona embarassada, que sembla que anirà al Congrés el
mes de juliol i que ataca greument els drets de les dones.
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Salut laboral i gènere
als convenis col·lectius
sectorials

’aproximació cap a la salut de les
dones en la negociació col·lectiva
s’està fent en tres àmbits diferenciats: prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
(80% dels convenis), mesures de protecció
a l’empresa a les dones víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella (38%
dels convenis) i mesures concretes de salut
laboral (40% dels convenis).

L

Aquestes dades surten d’un estudi de
la inclusió de mesures i plans d’igualtat
en la negociació col·lectiva, fet des de la
Secretaria de la Dona, dels 255 convenis
sectorials vigents a 31 de gener del 2014.

La majoria de les vegades el contingut
d’aquests documents fa referència o reprodueix el contingut de lleis. Tanmateix, és
important que preveiem aquest contingut
en la redacció dels nostres convenis. En
aquest sentit, hem de destacar que la
majoria de les mesures concretes de salut
laboral estan relacionades amb la protecció
de la maternitat i el risc durant l’embaràs i
la lactància.

Hi ha alguns convenis que incorporen l’avaluació de riscos psicosocials, fet que ajudarà
a detectar situacions més específiques i
relacionades amb la salut de les dones
(doble presència).
Hi ha uns pocs convenis que recullin que un dels
criteris que s’han d’incloure en la vigilància de la
salut és el gènere. Aquest és un avanç important i hem d’animar les persones negociadores
per fer que això s’inclogui en els convenis.

D’una manera molt tímida, s’introdueix la
salut laboral entre les matèries en què
s’han de desenvolupar mesures d’igualtat.
Es tracta d’incorporacions que milloren i
desenvolupen el que marca la Llei orgànica
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones
i homes, i hem d’aprofitar que en l’àmbit de
la negociació dels plans d’igualtat podem
desenvolupar aquests temes encara que
tinguem el conveni col·lectiu tancat.

Lídia Sandalinas
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Converses amb
Alicia Giménez Bartlett
I aquest és el sentiment que ens va
transmetre quan el 19 de març vam tenir
tr
el plaer de conversar amb ella en un
e
acte organitzat per la Secretaria de la
a
Dona i la Secretària de Cultura a voltant
D
de la celebració del Dia Internacional de
d
lles Dones Treballadores.

a benvinguda que ens dóna Alicia
Giménez Bartlett a la seva web oficial
diu: “M’agradaria que el lector sentís
als personatges com a gent que ha conegut
i també es plantegés els problemes que
ells es plantegen. La intenció última és una
certa reivindicació d’un sentiment com la
passió, sobre la qual tant ens han advertit
les dones” .

L
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En aquestes converses l’Alícia ens va
explicar el perquè escriu gènere negre
i té la sèrie de Petra Delicado: per ideologia i per feminisme. L’última novella d’aquesta sèrie porta per títols
“Ningú
“Ning vol saber” escrita ja fa un any i
publicada
ja en edició de butxaca.
public
“Però no us recomanaré només aquest
llibre, si ho fes no seria justa. Us recomano
tots els de la sèrie (9) ja que en ells trobareu
situacions novel·lades, que majoritàriament
reflecteixen la quotidianitat de les nostres
vides, sentiments, relacions de parella, contradiccions socials, vides de luxe, mitjans del
cor, i realitats dures, complexes i injustes de
la nostra societat: violacions, maltractament

animal, prostitució, maltractament infantil,
tracta, homosexualitat, marginalitat social.
Però tampoc seria justa si només us recomanés les seves novel·les negres. Alicia té
altres novel·les llibres, a qui ella anomena
una part dels meus llibres més negres,
on apareixen individus solitaris, desclassats, contradiccions, solituds... Parlem de
On ningú et trobi, L’habitació aliena, Dies
d’amor i enganys.
Un dia em van preguntar per què llegia i la
meva resposta va ser: per entretenir-me,
conèixer, ampliar el meu món, aprendre,
entendre una mica millor sobre sentiments,
contradiccions, formes de funcionar. I us
puc dir que amb els llibres d’aquesta autora
ho aconsegueixo.
Alicia ens va dir: “ El llibre el comença a
escriure l’autor i l’acaba el lector”. Us animo
a acabar els llibres d’Alícia . I sapigueu
que la Inspectora Petra Delicado rebre el
Diploma d’amiga de CCOO aquest dia.

Lidia Sandalinas Félez

La Estrella
ins el marc dels actes a l’entorn de la commemoració del
8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
va projectar la pel·lícula La Estrella. En acabat, es va fer un fòrum
per al qual es va comptar amb la presència de Belén Carmona,
coguionista i autora de la novel·la en la qual està basada la pel·lícula.

D

Es va donar rebuda a tothom, la pel·lícula s’ho mereixia: tracta de
l’amistat, l’assetjament físic i psicològic, la immigració… tot al voltant d’una protagonista jove, nascuda i criada en una família immigrada a “Santaco”, apel·latiu afectuós de Santa Coloma de Gramenet.
La protagonista, inserida en una jornada laboral com a “llevamerda”
del cementiri de la seva ciutat, sola, amb relacions frustrants amb
els homes, propis i aliens, desperta a la consciència de gènere
mitjançant la seva relació amb una amiga, interpretada per l’actriu
Carmen Machi, que pateix maltractament per part del seu marit. El
patiment de la seva amiga és el fil conductor que porta l’espectador,
al llarg de la pel·lícula, a un seguit de reflexions i d’anàlisis sobre el
món dominant del mascle a la nostra societat i les conseqüències
derivades d’aquest domini.
L’Estrella se’ns mostra com una dona alegre, positiva, amiga de
les seves amigues, generosa i presa d’un amor romàntic que, de

mica en mica, descobreix ple de
mentides assumides i de menyspreu
i condescendència pel paper de la
dona relegada al seu lloc de cura de
la canalla i de treballadora en un món
proletari d’origen immigrant. Al llarg
de la cinta es produeixen situacions
que, a poc a poc, van despertant en
la protagonista una consciència de
gènere que la porta a passar de la
individualitat inicial a la necessitat
de comptar amb la col·lectivitat
femenina i la complicitat dels homes, que també
van assumint un paper diferent del socialment admès.
El debat posterior a la projecció de la pel·lícula, amb una gran diversitat de persones (homes, dones, pensionistes, treballadors i treballadores industrials i de serveis, professionals de l’ensenyament…)
va comptar amb la participació de representants de la Secretaria
de la Dona de CCOO i va ser molt participatiu. Es va fer patent
la necessitat de seguir fent aquest tipus d’actes que permetin la
reflexió conjunta sobre el paper del patriarcat a la nostra societat.

Luz H. Jabardo
Secretaria de la Dona, Federació de Pensionistes i Jubilats
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26 D’ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA
VISIBILITAT LÈSBICA

Visibilitat =
ciutadanes de primera
Des de CCOO reclamem que les discriminacions que pateixen les
dones lesbianes als següents àmbits es facin visibles i treballem per
aconseguir-ho:
• A l’àmbit laboral lluitem per eradicar la discriminació sexista i per
raó d’orientació sexual, i perquè l’accés a tots els llocs de treball
estigui garantit, com l’equitat en les condicions laborals i la igualtat
de drets socials (permisos per casament, per maternitat, malaltia de
la parella, etc.) per a les dones lesbianes.
• A l’àmbit de la salut cal un protocol ginecològic perquè les dones
d’aquest col·lectiu siguin ateses adequadament i sense presumpció
d’heterosexualitat. També s’ha de garantir el lliure accés a les tècniques de reproducció assistida de manera gratuïta.
Molt probablement, el passat 26 d’abril va ser un dia que va passar
força desapercebut, tot i que era el setè any consecutiu que es
commemorava el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica.
CCOO es va sumar a la reivindicació d’aquest dia amb un manifest
per expressar el nostre suport total a la VISIBILITAT en majúscules,
el respecte i la defensa dels drets fonamentals de les persones i les
llibertats individuals.
Hi ha moltes ciutadanes lesbianes que són visibles, treballen, estimen, tenen fills i filles, paguen impostos, voten i decideixen. La visibilitat afavoreix el compromís públic i el suport de les institucions; en
canvi, la invisibilitat equival a maltractament i a discriminació.
“Sortir de l’armari” és un procés individual, de descobriment de la
pròpia orientació i identitat sexual, i d’acceptació. Tot i que la Carta
dels Drets Humans garanteix els drets fonamentals de les persones
LGTB, cal millorar la consciència i el respecte vers aquest col·lectiu
de persones, així com vetllar pel seu emparament legal. Per això,
considerem fonamental l’aprovació de la Llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la
lesbofòbia i la transfòbia, a la qual CCOO dóna tot el suport.

• A l’àmbit educatiu s’ha de treballar per tal que l’educació en la diversitat afectivosexual arribi als centres educatius, per fomentar la tolerància i el respecte, i evitar, així, la discriminació i el maltractament.
• A l’àmbit social, des dels poders públics s’ha de fomentar la igualtat i la no-discriminació, condemnar l’assetjament físic i verbal a les
dones pel fet de ser lesbianes, així com reclamar la protecció i la
garantia dels mateixos drets a les famílies formades per aquestes
persones.
Des de CCOO pensem que no està tot fet ni guanyat: hem de
continuar lluitant i no abaixar la guàrdia per evitar un retrocés en
els drets del col·lectiu LGTB i, en especial, de les dones lesbianes.
No podem oblidar que fa només 35 anys, a Catalunya i a la resta
de l’Estat, l’homosexualitat era considerada un perill social. Tampoc
no oblidem les dones que van lluitar pels drets del col·lectiu i les
que encara continuen fent-ho, com per exemple la dirigent Empar
Pineda, feminista i lesbiana que va ser empresonada a l’època
franquista, fundadora, el 1980, del Col·lectiu Feminista de Madrid i
delegada sindical de CCOO, o com actualment algunes personalitats públiques que expressen lliurement la seva orientació sexual.

LLUITEM PER UNA VIDA PLENA I IGUALITÀRIA, VISIBLE I AMB LLUM!
Raquel de Haro
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BAIX LLOBREGAT
Enriquint l’acció sindical
Al passat 5 de març, CCOO del Baix
Llobregat, conjuntament amb la Secció
Sindical de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, van organitzar l’acte commemoratiu del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, data en què expressem i fem
visibles les nostres lluites com a dones.
Enguany, però, l’acte va ser commemoratiu
i també reivindicatiu. Reivindicatiu per tot
el que està passant amb els drets de les
dones. Reivindicatiu perquè estem patint
un retrocés claríssim en ple segle XXI. I
constatem un augment de la precarietat, la
desigualtat, la pobresa femenina, la bretxa
salarial, el sostre de vidre en la promoció…
i a més a més, l’agressió política de la dreta
a les llibertats de les dones.
A la jornada, a la qual van assistir unes
70 persones,
delegades
i
delegats, vam
tractar
les
bones pràctiques de tres
plans d’igualtat de diferents sectors:
banca, comerç
i agroalimentari. Després de
l’anàlisi es va
generar un debat molt enriquidor i útil per a
la nostra acció sindical i el desenvolupament
dels plans d’igualtat com a instrument de
negociació col·lectiva amb perspectiva de
gènere als centres de treball.
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Celebrant el 8 de març
tats. L’advocada Amézquita forma part del
Consejo Político del Movimiento Sindical,
Indígena y Campesino de Guatemala
(MSICG) i va venir a Catalunya convidada
per la Fundació Pau i Solidaritat.
Tal com va comentar en la seva intervenció l’Alba Garcia, secretària de la Dona de
CCOO de Catalunya, al Vallès també vam
constatar que aquest 8 de Març tenia una
força especial. I és que l’atac sistemàtic del
Govern central als drets i llibertats de les
dones, l’augment de la violència masclista,
sumats a la precarietat laboral i a un futur
cada vegada més incert van crear un clima
de crispació i rebuig que el Dia Internacional
de la Dona del 2014 va agafar, al carrer i
a casa nostra, una empenta més gran que
altres anys. I a la nova empenta i a la necessitat de portar, transversalment, aquesta
lluita a la nostra acció sindical i política per
avançar en igualtat i equitat es va referir
també el nostre secretari general, Enrique
Rodríguez, que va concloure la seva intervenció condemnant un cop més la violència
masclista. Loli Vargas, responsable de la
Dona de la FSC, ens va encoratjar a no defallir en aquesta lluita tan necessària.
Més de cent persones van participar en el
nostre sopar solidari del 8 de Març, atretes,
de ben segur, pel debat, la lluita i la denúncia
als centres de treball, que els companys i
companyes de CCOO van traslladar-los.
Es va evidenciar que el lema de CCOO
d’aquest any no va ser un simple titular: ens
cal “Lluita sindical, contra l’ofensiva patriarcal”, i no només per al 8 de Març.

També es va evidenciar que la lluita de les
dones de CCOO continua als centres de treball i a peu de carrer. En acabar l’acte, vam
anar a la plaça de les Dones de Sant Feliu de
Llobregat per llegir el nostre manifest.

BARCELONÈS
La força del debat
CCOO del Barcelonès va fer palès que la
fórmula xerrada, debats i cinefòrums dóna
sempre bons resultats.

VALLÈS OCCIDENTAL
Cooperació sindical, solidaritat
necessària
A la nostra comarca, vam commemorar i reivindicar el 8 de Març, i ens vam solidaritzar
en el tradicional sopar solidari.

A CCOO de Badalona és va projectar la pellícula Te doy mis ojos, de la directora Icíar
Bollaín, una proposta cinematogràfica que
malauradament podem traslladar a la realitat.
I és que, com en la vida real, en la proposta
de Bollaín, l’amor és converteix en dolor, i la
falsa protecció, en terror.

Aquest any vam tenir el luxe de poder
compartir aquest sopar amb la companya
Lesbia Amézquita, un dona compromesa i
gran sindicalista, convençuda que el sindicalisme de classe és una de les armes més
poderoses per lluitar contra les desigual-

A l’Hospitalet, la sindicalista guatemalenca
Lesbia Amézquita; la responsable de la
Dona de CCOO del Barcelonès, Raquel de
Haro, i la delegada de CCOO de FCC, Tere
Sardà, van posar l’accent en la defensa i la
importància de les dones en el sindicalisme

a Guatemala i en el dret
de totes les dones al
propi cos. Una taula
rodona amb molt contingut i un debat enriquidor que també és
va traslladar al picapica de cloenda.

SANITAT I LA CATALUNYA
CENTRAL, VIC I OSONA
El protagonisme de les exposicions
Les secretaries de la Dona de Sanitat i de
la Catalunya Central van commemorar el
Dia Internacional de la Dona Treballadora
amb diferents propostes. Les exposicions hi
van tenir un protagonisme destacat. A Vic,
concretament al CAP d’Osona, durant tot
el mes de març, s’hi va poder veure l’exposició “Violència masclista en la parella, desmuntant mites?”, una proposta de denúncia
amb uns continguts senzills i molt visuals
que a cap persona deixaven indiferent. Al
vestíbul de CCOO de Catalunya va lluir, de
l’1 al 16 de maig, l’exposició “La lluita per
l’oportunitat de viure”. Aquesta exposició,
plena de vitalitat, és un reconeixement a les
dones de la Segona República, la guerra, el
franquisme i la construcció de la democràcia. L’exposició, que presenta un recorregut
per les quatre etapes més destacades del
període 1931-1978, des del punt de vista de
les dones, va ser inaugurada amb la participació d’Alba Garcia, responsable de la Dona
de CCOO de Catalunya, i de Jordi Palou,
director del Memorial Democràtic.
A Vic va tenir lloc la taula rodona titulada:
“Contra la repressió! Aturem la llei de
l’avortament”, en la qual van participar Sílvia
Espinosa, responsable de la Dona de CCOO
de la Catalunya Central i de CCOO de
Sanitat de Catalunya; l’advocada Assumpció
Martínez, i la llevadora Rosa Banús. Sílvia
Espinosa va apostar per sortir al carrer, i
amb la Plataforma d’Osona pel Dret a l’Avortament, més de 300 dones van manifestar el
seu rebuig a la llei Gallardón. La manifestació va acabar amb la lectura d’un manifest,
i sabeu on es va llegir? Doncs, a les portes
del Bisbat de Vic!
Per acabar, també hem de destacar que
posar en valor la feina i la figura de l’Elisabeth Eidenbenz, i reconèixer la força i la
valentia de les dones republicanes és una
proposta d’èxit assegurat, ja que, de fet, el
viatge a Elna va omplir un autocar de gom
a gom.

Maribel Ayné
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Quiquèsom,
fem
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Només pel fet de
ser dones
a dimensió de la violència masclista arreu del món és molt gran i el nostre
país no n’és una excepció. A Catalunya, un 26,6% de les dones majors de 18
anys, és a dir, una de cada quatre, afirmen patir violència masclista de gravetat,
segons l’Enquesta de violència masclista de Catalunya. I des de l’any 2008 han mort
assassinades per les seves parelles o exparelles 66 dones i 2 criatures, 6 dones
aquest any.

L

Poder garantir una vida lliure de violència masclista en ple segle XXI requereix, entre
d’altres, que la nostra societat i les seves institucions facin un pas endavant per canviar d’arrel el que produeix la violència masclista. Els poders públics han de prioritzar
polítiques que blindin els recursos necessaris, sense retallades ni privatitzacions, per
al desplegament de les lleis específiques, garantint la igualtat en l’accés a l’ocupació,
la salut, l’ensenyament i l’atenció social, i eliminant qualsevol discriminació per raó de
sexe o de gènere.
En la lluita contra la violència masclista també han d’estar-hi implicades totes les organitzacions i moviments socials, així com totes les persones tant individualment com
col·lectiva. Ens cal també fer un pas endavant en la sensibilització i la conscienciació
social, i per aquest motiu tota la ciutadania ha de prendre part i s’ha d’implicar en
l’eradicació de la violència.
Des de CCOO intentem, amb totes les eines que tenim a l’abast, des d’introduir la igualualtat en la negociació col·lectiva o elaborar un protocol d’assetjament sexual o per raó de
sexe, fins a reivindicar polítiques actives d’ocupació que permetin un millor grau d’equitat
itat
en l’accés als recursos econòmics i el benestar o que facin seu l’objectiu d’acabar amb
mb
la bretxa salarial. Sumem, mobilitzem, sortim al carrer i fem xarxa a tot el territori amb
mb
totes aquelles organitzacions que lluiten contra la violència.
I creiem que mostrar públicament aquest compromís és bo per donar exemple. Per
això, des de principis d’any, a la seu de Via Laietana, a Barcelona, cada vegada que,
malauradament, hi ha un assassinat masclista expressem el nostre condol públicament, convocant totes les persones que es troben a l’edifici a sortir al carrer, a les
12 del migdia, per fer un minut de silenci. Aquest minut de silenci es converteix en un
acte de denúncia constant i de rebuig ferm. I en un acte de reconeixement i solidaritat
amb les dones que pateixen violència, només pel fet de ser dones.

Alba Garcia Sánchez,
secretària de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya

Organització,
participació i
mobilització
a violència no ha parat; l’assassinat
de dones a mans de les seves parelles o exparelles continua.

L

Les condicions de vida, els ingressos,
l’educació, el treball, les condicions laborals, les pensions, la voluntat de controlar
el nostre cos i molts tipus de violència, que
no estan previstos com una prioritat a combatre, fan que les desigualtats augmentin i
siguin motiu de vulnerabilitat.
Les polítiques del Govern del PP, impregnades d’ideologia conservadora de dretes,
suposen una agressió a la integritat de les
dones. La violència es troba en el model
capitalista i patriarcal, que ens assigna el
paper de submises.
Les retallades en els serveis socials i les
cases d’acollida; el pagament i la lentitud
de les denúncies, el masclisme judicial i
les retallades en la llei de dependència;
l’atur, els desnonaments… tot això afavoreix l’empobriment i la vulnerabilitat de les
dones.
En nom de la crisi i per la recuperació econòmica, el Govern del PP vol que la dona
torni a casa, a cuidar la família i a dependre
totalment de l’home, és a dir, al treball ocult
i invisible de les llars.
Les dones ens hem de mobilitzar contra
la involució social i ideològica i en contra
de tota violència. Ens hem d’organitzar i
participar en les organitzacions que ja hi ha
i treballar per al nostre apoderament. Hem
d’exigir el compliment de la Llei integral
contra la violència de gènere, l’especialització dels òrgans judicials i la paralització de
les retallades dels mecanismes que poden
aturar la violència masclista.

M. Teresa Vidal Creus
Secretaria de la Dona de la Federació
Agroalimentària
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L’Europa social
vista amb ulls
de dona
La Unió Europea és un projecte en construcció, el més important
després de la Segona Guerra Mundial, fruit d’un compromís entre
estats. Procés molt complicat, que va avançant, aturant-se i retrocedint, en funció dels interessos partidaris nacionals i diferents concepcions europeistes i no europeistes, en el seu si. Implica repartir i
compartir poder entre els nivells europeus i nacionals, i en els àmbits
polítics, econòmics i socials. Malauradament, hem avançat molt en
el mercat únic i en la unió monetària, però la construcció d’una unió
social pateix una forta amenaça a conseqüència de l’ofensiva liberal,
que aprofita la crisi per imposar els seus interessos.
Això es pateix doblement en relació amb la igualtat de gènere. Els
avenços aconseguits per les dones en les dècades anteriors estan
avui en risc a causa de la composició política del Parlament Europeu,
majoritàriament de dretes i pel fet que la major part dels governs de
la Unió són actualment conservadors. Les nombroses i multitudinàries mobilitzacions sindicals i socials, europees i nacionals, han xocat
els darrers anys contra aquests murs.
Com explicar on queda la igualtat entre homes i dones en aquest
procés i quins instruments tenim a la Unió Europea per recuperar
la iniciativa?
La Unió Europea, a l’inici de la crisi, havia adoptat dos instruments
polítics: l’“Estratègia Europa 2020. Per un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador” i l’Estratègia per la igualtat. Una part
important dels pressupostos europeus financen les mesures, els
programes i els projectes que els estats membres implementen a
cada territori, i el Consell, el Parlament i la Comissió han de vetllar,
conjuntament amb els estats membres de la Unió, per tal que s’inverteixin de manera adequada i s’assoleixin els objectius fixats.
Les dues s’havien de complementar i, de manera transversal, a
cada una de les set iniciatives de l’Estratègia 2020 hauríem de trobar aquelles mesures i actuacions que permetessin avançar cap a
la igualtat: “1. Agenda de les noves qualificacions i ocupació”, “2.
Joventut en moviment”, “3. Plataforma europea contra la pobresa”,
“4. Una agenda digital per a Europa”, “5. Unió per a la innovació”,
“6. Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos” i “7. Una política industrial per la era de la mundialització”.
Com podem veure, no hi ha una sola iniciativa específica per avançar en temes d’igualtat, però tampoc una per una, les diferents
iniciatives no disposen de mesures transversals concretes, malgrat
que, en cada una d’elles es podria avançar a partir de les propostes
que les organitzacions sindicals hem fet, tant a escala europea com
nacional. Garantir que totes les mesures s’apliquin i s’avaluïn amb

indicadors de gènere, invertir en educació i formació professional
i universitària per tal que les dones accedeixin a sectors de major
valor afegit, més qualificació i amb millor futur professional, evitar
que les contractacions temporals i temps flexible siguin imposades
i no negociades en funció de les necessitats de les persones, oferir
ajudes concretes per eradicar la pobresa, que cada vegada afecta
més dones, invertir en serveis socials, per tal de possibilitar la conciliació de la vida professional i familiar, facilitar l’accés a les noves
tecnologies de la informació i comunicació, integrar les dones en
tots els nivells i sectors del desenvolupament sostenible i l’economia verda, i un munt de propostes més.
L’Estratègia per la igualtat tenia com a objectius, adoptats el 2010:
“1. Igual independència econòmica”, “2. Salari igual a treball d’igual
valor”, “3. Igualtat de representació en la presa de decisions”, “4.
Dignitat, integritat i fi de la violència sexista”.
A tall de conclusió, ens podem preguntar dues coses: 1. La lluita per
la igualtat estava avançant i era un objectiu prioritari en les polítiques
estratègiques i pressupostos de la UE? 2. Ha augmentat aquesta
situació de desigualtat amb la crisi i les mesures preses per la troica (Fons Monetari Internacional, Banc Central Europeu i Comissió
Europea), amb la complicitat dels governs dels estats membres de
la UE? Malauradament, a la primera pregunta, la resposta es NO,
l’Estratègia Europa 2020 no era ni és un bon instrument per avançar
en la igualtat de gènere; a la segona, la resposta és SÍ. Si analitzem
les dades, estudis i informes dels darrers anys, constatem un dramàtic retrocés en els objectius que s’havien definit com a prioritaris.
Per tant, tenim dos problemes molt greus per resoldre si volem
avançar: un d’estructural i un de conjuntural. Cal canviar les mesures que s’estan prenent per sortir realment de la crisi i acabar amb
les polítiques d’austeritat i retallades, ja que totes les dades actuals
confirmen que perjudiquen doblement les dones, però també és
necessari un canvi radical de les polítiques estratègiques de la Unió
Europea i la manera d’implementar-les. Una major participació de
les organitzacions socials i el disseny conjunt d’una nova estratègia
que sigui negociada i acordada i que tingui els recursos econòmics
necessaris són imprescindibles. En l’escenari actual les dones europees correm el risc de sortir de la crisi en pitjor condicions, i sortirne, a més, en una direcció que ens relegui a un paper secundari i
subordinat en el mercat de treball de l’Europa del segle XXI.

Joana Agudo
Consellera del Grup II (per CCOO)
Comitè Econòmic i Social Europeu
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dones amb compromís
g

Equivalència:lossari

MARY ASTELL (1666-1731):

igualtat en el valor, estimació, potència o
eficàcia de dues coses o més. .1

scriptora feminista i retòrica anglesa. La
seva vocació per la igualtat d’oportunitats en l’educació de les dones li ha valgut el títol de “la primera feminista anglesa”.

E

Equipotència:

donar i reconèixer el mateix poder a les
coses o a les persones.

Equifonia:

donar i reconèixer la mateixa importància a

veus diverses.

Coneixem i sobretot practiquem les tres equi?
1. Donem el mateix valor a dones i homes? Practiquem
l’equivalència?
2. Reconeixem el mateix poder a homes i a dones? Posem
en pràctica l’equipotència?
3. Donem la mateixa importància a les veus de dones
que a les d’homes? Reconeixem i valorem igual ambdues veus
practicant l’equifonia?.
1

Definició traduïda i extreta del Diccionario de la Real

Astell és recordada per la seva capacitat per debatre lliurement
amb els homes i les dones contemporànies i, en particular, pels
seus mètodes innovadors de negociació de la posició de la dona
en la societat, mitjançant la participació en el debat filosòfic (influenciat particularment per Descartes) en lloc de basar els seus
arguments en l’evidència històrica. La teoria de Descartes del
dualisme (una ment separada del cos) va permetre a Astell promoure la idea que les dones i els homes tenien la mateixa capacitat de raonar i, per tant, les dones no haurien de ser tractades tan
malament: “Si tots els homes neixen lliures, com és que totes les
dones neixen esclaves?”.
Tant a la seva vida com a la seva obra, Mary Astell dóna mostres
d’una gran independència simbòlica respecte de l’ordre establert
en el seu temps. Ella no busca una mesura en aquest ordre: el
coneix bé, desvetlla els seus paranys amb lucidesa i sarcasme,
però no pretén adequar-s’hi. Per això podem dir que se situa al
seu món d’una forma original.

Academia Española de la Lengua.

Teresa Mollà Castells
Agent d’Igualtat
Formadora en temes de gènere, igualtat entre dones i
homes, prevenció de la violència de gènere i coeducació.
Comunicadora i autora del blog “Mujeres sabias y brujas”
(http://teresamolla.wordpress.net)
tmolla@telefonica.net

Allò que busca i desitja és llibertat per a les dones, “llibertat
d’elecció”, diu ella, que és en realitat la llibertat de gestionar les
seves pròpies vides d’acord amb el propi projecte. Una llibertat
que es deriva de l’educació, del saber, del coneixement. És el
“més” que ella vol situar en l’horitzó de les dones, de qualsevol
dona, perquè habitin i actuïn en el món, en aquest món sencer que
constitueix “la família d’una dama sola”.

Teresa Mollà Castells

El clan de l’ós de les cavernes
Autora: Jean M. Auel
Nº de páginas: 640 págs.
editorial: LA BUTXACA
Publicada el 1980, és la primera novel·la
de la saga Els fills de la Terra, de l’autora
nord-americana Jean M. Auel, ambientada
a l’època del paleolític. El 1986, el director
Michael Chapman en va fer l’adaptació al
cinema, amb Daryl Hannah en el paper
principal.
La història se situa a l’era glacial, quan
un terratrèmol deixa òrfena l’Ayla, una
nena cromanyó de cinc anys, que és acollida per un clan de neandertals. La intelligència de l’Ayla supera la dels membres
del clan i això li planteja moltes dificultats,
sobretot, en l’acceptació de rols dintre
del grup.

Les dones s’ocupen dels fills, de fet, només
són fills seus, de la recol·lecció de plantes,
de les tasques domèstiques, de cuinar,
d’educar les filles perquè siguin obedients i
d’alleugerir les necessitats dels homes. Els
homes s’ocupen principalment de caçar i
pescar, fer les eines destinades a la caça i
a l’ús domèstic, i tenir cura del clan.
El llibre està molt ben documentat, ja que
la curiositat de la seva escriptora la va fer
passar mesos a les biblioteques, fer cursos de supervivència, aprendre els mètodes dels nostres avantpassats i viatjar per
l’est i l’oest d’Europa fent contactes amb
especialistes en la matèria, fins a convertir-se en una gran coneixedora de les formes de vida i de l’evolució ètnica i cultural
de les societats primitives. Una obra molt
curosa en els detalls i en el rigor històric.

Cal ressaltar, d’aquest llibre, el detall de
l’assignació de les tasques domèstiques,
ja en aquella època, la presa de decisions
i la gestió del temps d’oci i temps lliure: ja
estaven definits els rols i els estereotips
que es van assignar a un sexe i a l’altre.
Aurora Richarte

