
Manifest 8 de març de 2010

Des de CCOO i la UGT de Catalunya, davant la
commemoració d�un nou 8 de març, Dia Internacional
de les Dones, volem manifestar de nou el nostre
compromís per la igualtat d�oportunitats i la no-
discriminació de les dones.

En aquests moments de crisi econòmica, hem de
lluitar més que mai per continuar endavant amb les
reivindicacions cap a la igualtat, sense deixar que
s�utilitzin excuses oportunistes per a seguir reproduint
més les desigualtats. Cal considerar tota la veritable
dimensió de la situació de les dones en el mercat de
treball, on les desigualtats de gènere persisteixen
malgrat la falsa creença que la igualtat entre homes
i dones és efectiva i que l�accés a l�ocupació es
produeix en igualtat d�oportunitats.

La UGT i CCOO de Catalunya denunciem que la crisi
ha aprofundit les situacions preexistents de
desigualtat estructural que ja patien les dones en el
mercat de treball i que està marcada per: la
desigualtat ocasionada per la segregació del mercat
laboral, la precarització dels sectors més feminitzats,
la penalització de la maternitat a l�hora d�accedir i
mantenir-se en el mercat de treball, la discriminació
de les dones en l�accés a la formació contínua, la
diferència dels salaris entre homes i dones per a
treballs del mateix valor, la feminització del treball
parcial i les polítiques de permisos, que assumeixen
que la conciliació de la vida laboral, personal i familiar,
és una qüestió de dones.

Hem de considerar també les desigualtats entre les
dones, degudes a la condició social i econòmica: les

treballadores que fan feines informals i les
treballadores de la llar (moltes de les quals són dones
immigrades), les autònomes, que encara no tenen
dret a l�atur. Situacions com aquestes i moltes altres
fan que la pobresa tingui rostre de dona i, per això,
seguim lluitant per la millora de la protecció social
per a totes les persones treballadores.

CCOO i la UGT de Catalunya sostenim que cal que
continuem desenvolupant a les empreses les mesures
i els plans d�igualtat, fent especial èmfasi en l�accés
a l�ocupació, la promoció, la desigualtat retributiva,
la conciliació, l�assetjament sexual i per raó de sexe,
entre altres, així com mesures directes contingudes
a la Llei d�igualtat.

Considerem que l�aprovació del Projecte de llei per
a la interrupció voluntària de l�embaràs i la salut
reproductiva suposa un avenç respecte de
l�autonomia de les dones i el seu dret a decidir i
confereix més garanties jurídiques a les dones.
Malgrat que encara sigui necessari seguir lluitant pel
dret de les dones a decidir sobre el seu cos.

La UGT i CCOO de Catalunya valorem que el context
econòmic advers en què ens trobem no ens ha
d�aturar, sinó tot al contrari, hem de lluitar més que
mai per continuar endavant amb les reivindicacions
per a la igualtat. La crisi pot representar una
oportunitat tant per als homes com per a les dones
per avançar cap a un nou model productiu més
inclusiu i aprofitar el canvi per a incorporar una
perspectiva de gènere que ens permeti arribar a la
igualtat efectiva en tots els àmbits.

Per tot això, CCOO i la UGT de Catalunya volem formular conjuntament les propostes sindicals per superar
les situacions de desigualtat esmentades com a mostra del nostre compromís unitari amb les dones del
nostre país:

� Impulsarem accions per detectar i intervenir davant les discriminacions directes i indirectes en l�accés, el
manteniment del lloc de treball de les dones i la igualtat retributiva entre homes i dones.

� Continuarem impulsant l�aplicació efectiva de la Llei d�igualtat en matèria de plans d�igualtat per fer-los
extensibles no només a les empreses de més de 250 persones treballadores, sinó també a aquelles que
siguin petites i mitjanes. També impulsarem mesures d�igualtat a totes les empreses.

� Sensibilitzarem i fomentarem una nova cultura d�usos dels temps per aconseguir una millor conciliació
laboral, personal i familiar que fomenti la coresponsabilitat entre homes i dones.

� Promourem accions per a prevenir i intervenir davant tot tipus de manifestacions violentes vers les dones.
Una societat justa i responsable no pot tolerar situacions de violència de cap tipus: incloent l�assetjament
sexual i l�assetjament per raó de sexe a l�àmbit laboral.

� Seguirem lluitant per una major participació i representació de les dones en els diferents àmbits de decisió
pública i privada, que faci possible una representació equilibrada entre dones i homes; assegurant
especialment la presència de les dones en els àmbits de representació i en els processos de negociació
col·lectiva.


