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TREBALL I OCUPACIÓ
Cal tenir en compte que les dones s’han incorporat al mercat de treball
en condicions de desigualtat respecte els homes . Les dones tenen
els treballs més precaris:




Ocupen més places a temps parcial
Pateixen una diferència salarial negativa respecte els homes
Entre les persones que cobren el tram de salari més baix, la
majoria son dones.

Cal tenir en compte que les dones estan majoritàriament ocupades en
els sectors dels serveis socials, molts d’ells vinculats als serveis
públics de benestar. Per això defensem que les polítiques de creació
d’ocupació també han de dirigir-se a aquelles professions que
construeixen la infraestructura més important, la que crea capital
humà, i que precisament són els sectors més feminitzats com són el treball
social, l’ensenyament i la formació, les professions relacionades amb la
cura, etc., els que ara estan patint més atacs.
A aquesta situació cal afegir-hi una Reforma Laboral que perjudica a
les dones. La Reforma del PP –a més de ser profundament injusta,
antisocial i inútil per superar la crisi– incentiva que les dones
tinguin principalment contractes a temps parcial. Augmentarà les
dificultats per conciliar vida personal i laboral de tothom, però especialment
de les dones, per la facilitat que la reforma ofereix als canvis de les
condicions de treball (horaris, jornada) decidits unilateralment per les
empreses.
Davant d’aquesta situació demanem que:
Les polítiques de creació d’ocupació incorporin també aquells
sectors que construeixen la infraestructura més important: la que
crea capital humà, i no només en aquells sectors masculinitzats com
la construcció o l’automoció que aporten poc valor afegit a la nostra
economia.
Les polítiques de combat de la crisi incorporin actuacions
específiques contra les desigualtats de gènere de caràcter
estructural en el mercat laboral com la diferència salarial, la
segregació vertical i horitzontal, o la temporalitat.
Es retiri la Reforma Laboral.
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PRESTACIONS I PENSIONS
Globalment, les dones que treballen estan en una situació més desfavorable
que els homes. La precarietat també afecta a les prestacions socials
que se’n deriven:



Les dones tenen menys i pitjors prestacions d’atur, en durada i
en quantitat rebuda.
Les dones tenen pitjors condicions de jubilació

A més a més, un sistema de serveis de benestar insuficient deixa la
cura en mans de les famílies i això, en la majoria dels casos, significa en
mans de les dones. El nostre país es troba a la cua d’Europa pel que
fa a despesa pública en serveis de benestar.
A més, és de sobres coneguda la precària situació de moltes vídues,
que cobren pensions totalment insuficients.

REFORMA DE LES PIRMI
La reforma estableix que l'ajut serà inferior al salari mínim, que es cobri
un màxim de cinc anys i que per cobrar-lo siguin necessaris almenys dos
anys de residència a Catalunya.
Segons el govern català, l'objectiu de la reforma era recuperar la finalitat
original d'aquest ajut, que es va crear com una eina per incentivar la
inserció en casos d'exclusió social, i que, segons l'executiu, en els
darrers anys s'ha anat desvirtuant, fins al punt de convertir-se en una
renda vitalícia o en un recurs per quan s'acaba l'atur.
Els principals canvis: Amb les noves PIRMI, l'ajuda deixarà de ser
indefinida i es podrà cobrar durant un màxim de cinc anys. En aquest
cas, es preveu una moratòria de tres anys més per aplicar aquest criteri,
que en cap cas afectarà les persones més grans de 60 anys.
A més, es podran aplicar excepcions en alguns casos, sobretot si es tracta
de famílies que viuen en la pobresa més extrema.
Aquesta renda no podrà superar en cap cas el sou mínim
interprofessional, perquè no surti més a compte no treballar que trobar
una nova feina, i per cobrar-lo seran necessaris un mínim de dos anys
vivint a Catalunya i residir-hi de forma continuada.
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DEPENDÈNCIA
Les dones són les principals usuàries i les principals beneficiàries dels
serveis públics, pel que una menor despesa social provoca una
pressió
addicional
sobre
les
responsabilitats
socials
que
s’atribueixen a les dones i reforça el model tradicional de família
patriarcal. En aquest sentit, cal que no es redueixi la despesa social,
especialment la vinculada al desplegament de la llei de dependència.
Per ICV i Dones amb Iniciativa, la creació i desenvolupament del sistema
públic d'atenció a la dependència havia de suposar un reforçament molt
important del nostre, aleshores dèbil (i avui encara més), Estat del
Benestar. La Llei de Dependència havia de convertir-se en l’element
més substancial del que havia de ser el quart pilar de l'Estat del
Benestar, els serveis socials. Per això, el seu disseny legal s’hauria hagut
de fer de manera clara, precisa, rigorosa i amb una vocació d'estabilitat en
les properes dècades. Per nosaltres, aquesta llei havia de ser la iniciativa de
política social més important de la dècada, i a aquestes condicions vàrem
supeditar el nostre suport parlamentari al Govern.
Per a ICV i Dones amb Iniciativa, l'objectiu central de la llei havia de ser
garantir, sense cap gènere de dubtes, l'atenció a la dependència com un
dret subjectiu, universal i igual per a totes les persones en situació
de dependència que residissin a l'Estat espanyol, exigible davant els
tribunals de justícia i amb un finançament suficient garantit.
Ara, davant la moratòria de la Llei que ha decretat el PP, preocupa
especialment la situació de tracte diferencial en l’accés a un dret subjectiu
reconegut, que la moratòria suposa. Es crea una situació de
discriminació certament preocupant.

POBRESA
A Catalunya, l’any 2008, el risc de caure en la pobresa era per a les
dones d’un 18%, i per als homes d’un 15% (després de les
transferències socials).
Aquesta situació, sens dubte s’ha agreujat degut a l’empitjorament de la
crisi econòmica, i a les retallades en drets laborals i socials. Per tant, podem
afirmar sense cap mena de dubte, que els risc de caure en la pobresa és
més elevat per a les dones que per als homes.
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Davant d’aquesta situació demanem que:
Es retiri la moratòria de la Llei de Dependència.
Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha d’aclarir quin ha de ser
el procediment i ha d’establir una alternativa legal que permeti
resoldre la situació. Per fer-ho, entenem que al mateix temps, la
Generalitat ha de plantejar al Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia la revisió dels criteris
d’accés als serveis i les prestacions, i la revisió de la intensitat dels
serveis.
S’atenguin les necessitats específiques dels col·lectius de dones que
es troben en situació d’especial vulnerabilitat com les dones
migrades, les dones monomarentals, les dones de l’àmbit rural, les
dones grans amb pocs recursos o les dones joves.
Es retiri la reforma de les Rendes Mínimes d’Inserció (RMI) i de les
PIRMI
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VIOLÈNCIA MASCLISTA
Els avenços produïts durant els últims anys d’aplicació de la Ley
Integral contra la Violencia de Género i de la Llei del Dret de les
Dones a Eradicar la Violència Masclista, han comportat millores
significatives i una major consciència social sobre el problema de la
violència que s’exerceix contra les dones. No obstant, cal ser conscients que
queda un llarg camí a recórrer per eradicar aquesta xacra social.
La situació econòmica de crisi en la que ens trobem i les decisions polítiques
dels governs, nacional i estatal, d’afrontar la crisi retallant la despesa
pública i les polítiques socials, generen la màxima preocupació pel risc que
aquests avenços es puguin veure afectats.
Les xifres continuen sent molt preocupants, sobretot pel que fa al
2012, en que hem tingut un inici d’any funest, principalment a Catalunya,
amb un alarmant número de dones assassinades durant el gener i febrer.

ACTUACIONS DE LA CONSELLERIA D’INTERIOR A CATALUNYA I
PROGRAMA DE SEGURETAT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Dones amb Iniciativa manifestem el nostre rebuig a les mesures
empreses pel govern de CiU en el canvi de model d’intervenció en
matèria de seguretat de les dones, pel qual, s’ha equiparat la
violència masclista a altres tipus de violències (a infància i gent
gran) i se l’ha restringit a un fenomen que té lloc en l’àmbit privat,
fent reduccionisme de la causalitat. Aquest fet comporta la pèrdua de
l’abordatge específic de les múltiples causes de la violència masclista i
modifica, sense fonamentació, l’anterior model d’intervenció impulsat per a
la consecució dels drets que reconeix la Llei del Dret de les Dones a Eradicar
la Violència Masclista.
Davant d’aquesta situació demanem que:
Els governs locals, autonòmic i estatal es comprometin a mantenir
les dotacions pressupostàries dedicades a la lluita per a l’eradicació
de la violència masclista.
El govern de la Generalitat abordi la violència masclista en els
termes que estableix la Llei 5/2008 i recuperi instruments com el
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista que, en matèria
de seguretat, va significar avenços molt positius en la lluita per
l’eradicació d’aquesta.

ARGUMENTARIS 8 DE MARÇ

AVORTAMENT
Dones amb Iniciativa i ICV hem defensat sempre el dret a les dones a
decidir sobre el seu propi cos i sempre hem demanat una llei que
despenalitzés l'avortament i que garantís l'avortament lliure fins a
les 22 setmanes, tal i com recomana la OMS.
Malgrat no ser tant ambiciosa com nosaltres esperàvem, Dones amb
Iniciativa varem valorar molt positivament la Llei orgànica de salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, sobretot pel que feia a
les polítiques preventives que estableix, i que son la clau per a evitar els
embarassos no desitjats.
La llei va millorar substancialment la regulació existent, ja que va suposar la
despenalització de l'avortament, que des de 1985 estava considerat un
delicte.
Dones amb Iniciativa manifestem la nostra rotunda oposició a la reforma
legislativa anunciada pel Ministre de Justícia, reforma que suposa un
retrocés en matèria dels drets de les dones i un intrusisme
inacceptable de les doctrines ultraconservadores de la jerarquia
eclesiàstica, impròpies d’un estat laic.
Sembla que la reforma proposa tornar a una llei de supòsits com la dels
anys 80. Per a Dones amb Iniciativa, legislar l’avortament sobre supòsits és
fomentar la injustícia social, la inequitat i les desigualtat socials. No garantir
l’accés a l’avortament lliure i gratuït, situa a moltes dones en una clara
vulnerabilitat social. Tornar a una Llei de supòsit ens col·locaria a la cua
d’Europa, ja que la majoria de països europeus han regulat l’avortament
amb lleis de terminis.

Davant d’aquesta situació demanem que:
El PP que no mercantilitzi els drets de les dones per a satisfer a un
electorat a qui ha traït en l’aplicació de mesures contra el dèficit,
apujant impostos. Els drets de les dones no són moneda de canvi
per calmar els descontentaments entre el seu electorat.
Concretin les mesures i canvis legislatius que volen imposar. Exigim
que prevalgui el consens social, aconseguit amb la reforma de la Llei
al 2010, per damunt de les doctrines ultraconservadores.

