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l 8 de març és un dia per a recordar la història de les dones. Una història de vindicacions i lluites per aconseguir una societat justa on totes i tots tinguen els mateixos
drets laborals, econòmics, polítics, socials i culturals.
Enguany, en uns moments difícils de retallades de drets socials i laborals, reconèixer-nos
en la història de lluita de les dones significa trobar raons personals i col·lectives per a resistir,
per a avançar en la transformació social, per a
qüestionar la històrica divisió sexual del treball
i plantar cara a les polítiques públiques que els
governs ens estan imposant amb l'excusa de la
crisi, mesures d'ajustament pressupostari i de
retallades que estan acabant amb els serveis públics, llevant-nos drets socials i laborals i obrint
noves vies de negoci als mercats.
Unes mesures que esta pagant qui no te culpa, que estan fent augmentar l'atur, tancant milers de PYMES i afonant la precària economia
de les llars. La xifra de persones aturades en
l’últim trimestre de l'any era de 5.273.600. Al
nostre País Valencià, la taxa d'activitat de les dones és 52,93% al costat de la de 67,30% dels homes. Són les dones les que continuen patint més
els efectes de la crisi, amb salaris més baixos, ocupació en precari i major taxa d'inactivitat. Si les
diferencies salarials entre dones i homes han disminuït només és perquè els salaris dels últims
han baixat.
Però així i tot, els governs volen fer creure a
la ciutadania que la igualtat real és una cosa ac-

cessòria, marginal, que no té gens que veure amb
la situació social i econòmica actual, un luxe, en
el qual no paga la pena invertir diners públics.
La supressió d'organismes i institucions encarregades de promoure la igualtat real, o de centres d'ajuda a les dones víctimes de violència de
gènere en diferents autonomies de l'estat és un
goteig incessant. Malgrat que la violència masclista es cobra cada any un nombre insuportable de dones, la seua eradicació no sembla ser
una urgència ni per als mercats, ni per als governs. Com tampoc ho és acabar amb el tràfic
de dones i xiquetes per a la seua explotació sexual o laboral, que als últims anys està augmentant de forma alarmant.
Si l'ajornament de l'ampliació del permís de
paternitat té un impacte decisiu en la pervivència
dels rols de gènere, en la desigualtat salarial i en
l'exclusió de les dones de l'ocupació de qualitat,
també ho té la falta d'aplicació de la llei de Dependència i les retallades en les ajudes, al deixar de nou a les dones el paper d'encarregades
de la cura de les persones depenents.
D'altra banda, els recents anuncis per part del
Govern de l'Estat de reformes legislatives com
la de la llei de l'avortament, volen acabar amb
el dret a decidir de les dones sobre el propi cos
i fan palesa de nou la influència de l'esglèsia sobre els governants.
Al País Valencià a les mesures adoptades pel
govern central s'uneixen les de l'autonòmic, que
deu les nónimes al personal dels Centres d'Atenció a Dones Maltractades o al personal del
Torn d'Ofici i deixa sense cobrar la renta garantida de ciutadania a quatre mil dues-centes
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famílies. A més de la falta d'inversió en polítiques d'igualtat, es retalla la dotació en els pressupostos en el programa Promoció Família i
Dona en un 12.3%.
Al tancament fa mesos del Centre Reina Sofia per a l'estudi de la violència, s'afegeix l'intent
de tancament de la Biblioteca de la Dona, aturat gràcies a les protestes encapçalades pel moviment feminista. Ara s'anuncia el tancament de
trenta tres oficines d'ajuda a víctimes del delicte,
oficines on la majoria dels casos que s'atenen són
de violència de gènere.
La nefasta gestió del Govern Valencià –immers en els casos de corrupció i afavorint el deteriorament progressiu i intencionat dels serveis
públics– els ha portat a prendre mesures que continuen castigant a les persones treballadores.
Aquest 8 de març de 2012, Dia Internacional de les Dones, des d'Intersindical rebutgem
totes les mesures d'ajustament i totes les retallades que se'ns imposen per a eixir de la crisi i
que no serviran sinó per agreujar i multiplicar
les desigualtats i l'exclusió social de moltes
persones, especialment de les dones migrants,
de les majors, de les famílies monomarentals, de
les dones joves. Per a deixar més desprotegides
encara les dones víctimes de maltractaments.
Per què totes aquestes mesures i retallades suposen un pas molt important en la consolidació d'un sistema econòmic pervers que s'aprofita i es cimenta en la divisió sexual del treball
i de la doble presència de les dones en l'àmbit
privat i el públic, hui més que mai diem EN
IGUALTAT, NI UN PAS ARRERE
País Valencià, huit de març de dos mil dotze.
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La desigualtat
de gènere en el
context de la crisi
MACU GIMENO
Coordinadora de l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana

Si alguna cosa ha deixat palesa la crisi és la contradicció entre el benefici
econòmic i l'estat de benestar de la societat. Però a més, s'ha ignorat que en
la base del benestar estem les dones,
responsables de la cura de les persones. Només es parla de la crisi econòmica, financiera, ecològia... però fa
anys que existeix el que el feminisme
anomena la crisi de la cura, conseqüència de la incorporació de les dones al món del treball remunerat, que
no ha vingut acompanyada de la dels
homes als treballs domèstics i de
cura de les persones. L'envelliment
progressiu de la població, la privatització de serveis públics amb les polítiques neoliberals o l'augment de càrregues i responsabilitats en les dones
amb la conseqüent precarització de les
seue vides, posen de manifest la insostenibilitat del sistema actual de repartiment del treball.
Les dones des de sempre han estat
les treballadores invisibles que han cuidat a les criatures i a les persones depenents o independents, s'han ocupat
dels treballs domèstics i dels agrícoles.
Aquest treball –malgrat no ser reconegut ni remunerat– suposa el 41% del
PIB, en conjunt, un terç de la riquesa
generada en l'estat espanyol (dades de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo). Per tant ja és hora de
considerar que la producció de bens i
serveis es fa més enllà dels mercats i els
estats: el treball domèstic i de cura de
les persones són bens i serveis.
La desigualtat de les rendes, ingressos i béns, afecta de forma especial les dones, que només són posseïdores d'un dos per cent de la riquesa
i reben deu per cent dels ingressos
mundials. Segons l'ONU de cada deu
persones que passen fam en el món,
set són dones.
La pobresa segueix afectant més
les dones i molt més si a més són ancianes, migrants, tenen alguna diversitat funcional o mental o són
treballadores del camp o de sectors informals. Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació) encara que
en la majoria dels països del món les
dones són productores importants d'aliments, les terres i l'accés als ingressos d'aquestes segueixen sent majoritàriament dels homes. Aquest desequilibri en l'accés als recursos incideix
negativament sobre la salut física i
mental de les dones i també en la de
les seues famílies i comunitats.
L'actual crisi ha afectat més a les
dones, ja que abans d'esclatar aquesta ja estaven en una situació de desavantatge, patint més taxa de inactivitat que els homes i percebent salarios més baixos. Si a més les mesures
dels governs per a pal·liar els efectes
de la crisi només pensen en ajudes a
sectors masculinitzats i retallen serveis com ajudes a la dependència, la
situació no va sinò a empitjorar.
Segons l'Organització Mundial del
Treball OIT s'estima que la crisi acabarà amb 18,7 milions de dones aturades més, empenyent a moltes d'elles al treball informal i insegur. En
molts casos l'únic salari que està entrant en les llars és el de les dones, que

han d'aguantar unes condicions laborals precàries i estan exposades a
tota arbitrarietat per part de l'empresa
contractant.
A l'Estat Espanyol al principi de la
crisi es deia que els sectors més castigats eren precisament els més masculinitzats com ara la construcció o el
metall. Sectors feminitzats com sanitat,
educació o administracions públiques no havien patit encara els efectes de la crisi. Al moment actual tots
aquests sectors han patit retalls molt
importants que tindran una incidència negativa en la prestació dels serveis públics, però també que deixaran
a moltes dones en l'atur i en condicions
laborals precàries.
La major desigualtat, la discriminació laboral més greu és la salarial.
Al País Valencià les dones perceben
unes retribucions fins un trenta tres
per cent per sota de les dels homes.
Aquesta discriminació incideix també en les pensions, un vint i huit per
cent més baixes que els dels homes.
La divisió sexual del treball, la perpetuació del rols i estereotips són els
principals impediments per a la plena equiparació de drets entre dones
i homes. No podem oblidar tampoc
que la maternitat segueix sent una
causa greu de discriminació laboral,
ja que les empreses encara la consideren un problema a l'hora de contractar a una dona. L'informe d'igualtat de la Unió Europea de 2007
destacava que la taxa d'ocupació de
les dones entre vint i quaranta nou
anys es reduïx 15 punts quan són mares mentre que en els homes augmenta en 6 punts.
Les dones segueixen sent gairebé
en exclusiva les responsables i encarregades directes de la cura i del treball domèstic, renunciant en molts casos a l'ajuda externa que hagen pogut
pagar, perquè les administracions
tampoc els han facilitat les coses amb
la creació d'escoles infantils o centres
de dia i atenció a persones depenents. Els mateixos governs que amb
les seues polítiques neoliberals privatitzen serveis públics, disenyen lleis
represores en materia d'estranjeria que
afavoreixen la canalització de dones
migrants al treball domèstic i de cura
en condicions precàries. La pobresa
dels països del sur i les mesures econòmiques europees front a la crisi estan incidint directament sobre aquestes dones. L'anomenada cadena global de cuidados.
En època de crisi la inversió en serveis públics és necessaria per a la creació d'ocupació. La inversió -entre
d'altres- en educació, dependència o
sanitat, que d'una banda són sectors
feminitzats i d'altra ajudarien a incorporar-se al món del treball remunerat a les dones, ha estat una revindicació feminista a la qual els governs han fet oïda sorda. Només hem
vist mesures de rescat a la banca i una
primera fase de despeses en obres públiques, pero finalment només queden
les retallades i el desmantellament dels
serveis públics. Mesures neoliberals
que mai no han tingut en compte la
situació història de desigualtat d'aquestes.
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Les línies d'actuació en
matèria d'igualtat del govern
de l'estat, una regressió en
drets humans
INTERSINDICAL

Fa uns dies podíem escoltar a la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat en la Comissió d'Igualtat del
Congrés, informant de les linees d'actuació del seu ministeri per a aquesta legislatura.
En el tema de la violència de gènere,
el seu discurs va centrar-se en nomenar mesures que ja venen establides en
la Ley contra la Violencia de Género i
la majoria de les quals són competència
de les autonomies. Cal recordar que
on ha governat el Partit Popular, no s'han desenvolupat aquestes mesures.
Va anunciar “plans personalitzats” per
a atendre a dones en situació de risc de
maltractament, de protecció de menors
i d'ampliació dels jutjats de violència.
En cap moment ha parlat de dotació
pressupostària o ampliació de plantilla per a fer posibles aquestes mesures.
Respecte a la Llei de l'avortament,
la voluntat del govern –sota la pressió
de l'Església catòlica– és tornar a una
llei de supòsits molt restrictiva. Segons
la Ministra, la llei actual no és progressista, ja que el seu concepte de progrés està unit al de llibertat i drets individuals. Caldria preguntar-nos de
quins drets parla. També va referir-se
a la “pildora del dia després”, que ja no
es podrà aconseguir, al·legant raons de
salut de les dones. Tornarem així a una
legislació absurda que permet que
una xiqueta amb 13 anys puga mantindre relacions sexuals, però no puga
avortar.
Explotació sexual

Quant al tràfic de persones per a l'explotació sexual, i malgrat que la Ministra no esmenta que les víctimes són
en un 95% dones i xiquetes, ha manifestat el compromís del govern en la
lluita contra aquesta “xacra” i la pròrroga del pla actual “contra la trata de
seres humanos” de l'anterior executiu,
la vigència del qual està a punt d'acabar. No ha parlat de com ajudaran a
les víctimes, ni els recursos que es destinaran, ni tampoc com es perseguirà
i castigarà als proxenetes.
Capítol a banda mereix el tractament que ha donat als coneguts com
“anuncis de contactes”, els quals ha
comparat amb els de detergent o similars pel caràcter sexista en el tractament de la imatge de les dones. Respecte a la publicitat de prostitució, la
senyora Mato s'ha declarat contraria
a aquest tipus d'anuncis, si bé no ha
parlat de prohibició, sinó de recomanacions. La qual cosa vol dir que continuarem com fins ara.
La Ministra ha parlat també de l'interès del seu govern en perseguir
qualsevol tipus de discriminació, però
obviant la que pateixen les persones per
raó de la seua orientació sexual o
identitat de gènere. Oblit que li ha re-

cordat algú grup parlamentari en el
torn de preguntes i que ha quedat sense resposta per la seua part.
En el terreny laboral, la Ministra ha
demostrat que té un bon equip d'assessores i ens ha donat xifres i dades
per a explicar-nos el que ja sabem: que
les dones estem discriminades en el
món laboral quant a l'accés, la promoció o els salaris. Tampoc no ens ha
descobert res de nou quan ha dit que
la pobresa té nom de dona i el poder,
d'home. Cap anunci de mesures per
a pal·liar aquestes desigualtats o la precarietat laboral que patim. L'únic
anunci va consistir en la creació d'in-

Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat

Les paraules importen
La Ministra es va estrenar insistint
en dues qüestions sensibles en la
qüetió dels drets de dones: la primera, en tot el seu discurs va fer ús
d'un llenguatge sexista, en masculí.
Un primer i important pas que ja
va il·lustrar-nos sobre el que venia
darrere.
Després, Ana Mato va manifestar la preocupació del govern en
la violència de gènere, si bé va insistir que no té importància com
l'anomenem: “violència domèstica, familiar, o de género”. De
nou, les paraules no tenen importància per a la Ministra.

No diu quins recursos
destinarà a les víctimes,
ni com perseguirà als
proxenetes

La custòdia compartida
és utilitzada a vegades
pels pares per a
estalviar-se la pensió

centius per a empreses que tinguen
guarderies.
Segons la Ministra, el PP treballa
per la igualtat i aquesta no és patrimoni
de ningú. Sobre les quotes o la paritat,
Ana Mato ha dit que eren mesures ineficaces, referint-se a l'anterior equip
de govern. Sobre el nomenament de
Juan Manuel Moreno Bonilla com a
secretari d'Estat, ha dit que “no nos importan las cuotas, nos importan los mejores”. Es pot dir més alt, però no més
clar. Tota una declaració del que se'ns
ve damunt.
Per últim, quant a la defensa del menor ha anunciat l'increment de les sancions per abusos a aquests. S'ha referit també a la necessitat de la protecció del menors en els casos de violència
de gènere i s'ha mostrat a favor de la
custòdia compartida obligatòria en els
casos de divorci on no hi haja acord entre les parts. Una solució absurda
que només va en perjudici de les criatures que, en molts casos, són utilitzades pels pares per a estalviar-se la
pensió de manutenció, però també –
en casos de maltractaments– per a localitzar i continuar maltractant a les
dones.
En resum, el discurs de la Ministra
ha estat buit de contingut en aspectes
essencials com ara la dotació de recursos per a les dones en situació de
maltractaments o a les víctimes del tràfic o en mesures per a combatre la discriminació salarial, però massa clar en
altres que suposen llevar-nos drets, una
regressió de trenta anys en la història.
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16 HAVIEN DENUNCIAT

385

DENÚNCIES DIÀRIES
3% D’AUGMENT EN
L’ÚLTIM TRIMESTRE

5.030
CONDEMNES
I al País Valencià,
polítiques buides
En aquesta línia de burla, el 14 de febrer el President de la Generalitat Valenciana anunciava el IV Pla autonòmic d'igualtat d'Oportunitats Dones i Homes 2012-2014. Un anunci
enmarcat dins de la politica de retallades en igualtat del mateix govern autonòmic, que tanca cases d'acollida i
oficines d'atenció a víctimes, i que destrueix serveis públics i acaba amb la
precària xarxa assistencial.
Diferents governs però el mateix interés en l'igualtat real i efectiva entre
dones i homes: cap. Només paraules
buides de contingut i anunci de retallades en prestacions i drets de les dones. I els drets de les dones són drets
humans.

DES DE 2003

606
ASSASSINADES

MÉS DE LA MEITAT DE LES DONES
ASSASSINADAS EN L’ESTAT
DURANT AQUEST PERÍODE, HAN
MORT A MANS DE LA PARELLA O
EXPARELLA

538.063
DENÚNCIES 2007/2010
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LA GUIA DELS PLANS D’IGUALTAT
LEGISLACIÓ D’IGUALTAT

Com s’elabora un pla d’igualtat

Antecedents Dret Internacional
Per què són necessaris?

Les dones estem discriminades en el
món laboral en l'accés, promoció, permanència, salaris o formació. Els
llocs de més responsabilitat continuen
sent ocupats majoritàriament per homes i hi ha sectors feminitzats on les
retribucions estan molt per sota d'altres amb més presència masculina.
El 90% dels casos d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, els
pateixen les dones.
La conciliació entre el món laboral i la criança de filles i fills continua
sent competència gairebé en exclusiva de les dones: 95% excedències
per cura criatures i 85% per persones
dependents.
Les desigualtats existeixen en tots
els àmbits de la vida social, econòmica, cultural ... o laboral. Els plans
d'igualtat són una bona eina per conèixer aquestes desigualtats en les
empreses o administracions públiques i arbitrar mesures per corregirles.
¿S'estan complint?

El problema és que a la mateixa administració que obliga les empreses
a tenir el pla, incompleix la normativa en no realitzar-los ella mateixa
en els seus organismes, o es realitzen
d'acord amb un diagnòstic incomplet
· legant que no hi ha dades segregades, el que no ens donarà un quadre

fiable de la situació real. En altres casos, els plans es queden en paper mullat al no destinar pressupost ni personal per a ells, fent assumir les
funcions del personal assessor a personal de plantilla, sense experiència
i-en el millor dels casos-amb un
curs acelarado per introduir-lo en els
conceptes bàsics d'igualtat.
On estan regulats? Normativa.
n A l'article 45 de la Llei Orgànica

3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, s'estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral
i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures
que hauran de negociar, i si escau
acordar, amb els representants legals
dels treballadors en la forma que es
determini en la legislació laboral.
n És obligatori (art. 45) en empreses
de més de 250 treballadors socials així
ho estableixi el conveni col·lectiu, voluntari en resta.
n En les administracions públiques,
la Llei 7/2007, de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic estableix l'obligació
de les administracions públiques
d'elaborar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col · lectiu o
acord de condicions de treball.

Els plans d’igualtat al País Valencià
1. Administracions i empreses
públiques

La Generalitat Valenciana, Palau de
la Música, Ajuntament de València,
i altres corporacions locals disposen
de plans d'igualtat o estan procés de
creació, com en la Diputació de València. Quant a empreses públiques,
Vaersa, Imelsa, RTTV o EMT disposen de plans d'Igualtat.
En l'EMT s'ha aprovat recentment
el Pla d'Igualtat, el més complet

dels que hem vist o negociat, ja que
l'empresa s'ha mostrat col·laboradora amb la comissió d'igualtat i seguit
les recomanacions de les persones assessores. Tant de bo en altres àmbits
com la Generalitat o corporacions locals les nostres propostes de millora
hagueren tingut el mateix èxit que en
l’EMT.
2. Educació

Només s'han creat plans d'igualtat en

Concepte

Conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir en l'empresa la igualtat de tracte
i d'oportunitats entre dones i homes
ia eliminar la discriminació per raó
de sexe.
Podran contemplar, entre altres,
les matèries d'accés al'ocupació, classificació professional, promoció i
formació, retribucions, ordenació
del temps de treball per afavorir, en
termes d'igualtat entre dones i homes,
la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció del assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
Agents
n Empresa: personal de plantilla i res-

ponsables serveis o departaments de
personal.
n Representació sindical o de les treballadores i treballadors
n Comissió permanent d'Igualtat
n Personal expert (intern o extern a
l'empresa)
Fases

1. Compromís públic de l'empresa.
Decisió, comunicació i definició de l'equip de treball.
2. Constitució de la Comissió d'Igualtat i creació de l'equip de treball.
3. Diagnòstic: planificació, recollida
d'informació, anàlisi i propostes.

l'àmbit universitari en 3 de 5 universitats. Compten amb pla la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València i s'està elaborant a la
Universitat Politècnica de València.
És necessari un Pla General d'Igualtat de la Conselleria d'Educació per
assenyalar les línies específiques
d'actuació en l'àmbit escolar, almenys a l'escola pública, i per implementar accions que vagen des
de les escoles infantils fins a l'educació
secundària, passant per la educació
especial.

La funció administrativa: un col·lectiu feminitzat i devaluat
professionalment en la sanitat pública
En institucions sanitàries l’absència de regulació de les funcions d’aquest
col·lectiu fomenta la discriminació de gènere i propicia un escàs reconeixement
professional i econòmic.

Intersindical Salut

Amb un percentatge de dones en l’àmbit de la funció administrativa que perfectament pot superar el 90 % de la
plantilla; la funció administrativa es
pot considerar com el col·lectiu laboral
d’institucions sanitàries menys reconegut professionalment i retributivament. Una situació que pot estar
propiciada per la condició femenina
dels seus integrants i per l’absència d’una normativa legal que protegisca els
seus drets en igualtat de condicions

que la resta de col·lectius professionals
del sector sanitari. Comparant els percentatges de plantilla entre dels diferents grups retributius de les institucions sanitàries i centres de treball
de la funció pública de característiques
similars, com per exemple les resi-

dències del departament de benestar
social, és obvi i notori que existeix una
gran diferència entre els percentatges
dels grups retributius que constitueixen la plantilla.
Aquesta diferència obeeix a una
falta de regulació de funcions. D’una

4. Programació del pla:
Elaboració del Pla, planificació d'objectius, accions previstes i persones
destinatàries, calendari, recursos necessaris, indicadors i tècniques d'avaluació, seguiment, etc.
5. Implantació
Execució de les accions previstes, comunicació, seguiment i control
6. Valoració
Anàlisi dels resultats obtinguts i recomanacions de millora.
7. Mesures transversals
7.1. Comunicació
a) Informació i sensibilització a totes
les persones de l'empresa sobre el
compromís de l'organització amb la
igualtat i les accions projectades i realitzades.
b) Comunicació, informació i imatge externa, projectant el compromís
adquirit amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
7.2. Formació: Garantir una formació específica sobre igualtat d'oportunitats i perspectiva de gènere.
7.3. Seguiment: Seguiment de les accions durant tot el desenvolupament del Pla
Més informació:
http://www.seigualdad.gob.es/igualdad/empleo/pdf/Manual_para_elaborar_un_Plan_Igualdad_en_la_em
presa.pdf

3. Sanitat: Cap

Sanitat és un sector on les desigualtats entre sexes estan més marcades.
L'administració sanitària la componen la majoria grups professionals de
baixa qualificació i especialment feminitzats.
4. Empreses Privades:

Dins el sector d'empresa privada on
Intersindical té implantació, només
existeixen plans d'igualtat al Palau de
les Arts i la Ford.

banda, els llocs de treball de la funció pública estan convenientment catalogats i definides les seues funcions,
mentre que en l’àmbit sanitari, la regulació predemocràtica de l’estatut jurídic de personal no sanitari no especifica les funcions atribuïbles a
cadascuna de les categories professionals. Un buit legal que fomenta,
permet i facilita la desigualtat pel que
fa a altres col·lectius professionals en
el sector de sanitat i altres sectors públics amb forta presència de la dona,
tant en el reconeixement professional de les funcions realitzades, les retribucions inherents a l’exercici d’aquestes funcions com al dret a la promoció professional.

Carta de constitució de l'ONU
(1948) i posterior Declaració Universal de Drets Humans.
Conferències Mundials sobre Dones
celebrades per l'ONU: Mèxic (1975),
Copenhaguen (1980), Nairobi
(1985),
Beiging (1995): Incorpora els conceptes de gènere com a construcció social de la diferència entre sexes, i la transversalitat del principi
d'igualtat de aquest.
Convenis OIT número 100 i 156
(Igualtat Dones i Homes), n º 111
(discriminació labora) i n º 123
(Protecció de la maternitat).
Unió Europea

Tractat de constitució de la Comunitat Europea (igualtat tracte entre
dones i homes com a principi fonamental) i art. 141 (igualtat d'oportunitats en ocupació i ocupació.
Tractat de Roma (1957), igualtat
d'salarial entre dones i homes.
Tractat d'Amsterdam (1997), igualtat
de drets i oportunitats entre dones
i homes, promoció de la igualtat i l'eliminació de desigualtats existents.
Mesures d'acció positiva.
Directives diverses sobre igualtat salarial (75/117), Tracte (76/207),
Igualtat (79/7), Salut i Maternitat
(92/85), Permís parental (96/34) i
Càrrega de prova en discriminació
per raó sexe (97/80), igualtat de tracte entre homes i dones en accés a l'ocupació, formació, promoció professional i condicions de treball
(2002/73).
Estat Espanyol

Constitució Espanyola (1978): Art
9.2, deure de promoció de la igualtat i llibertat de les persones i grups,
facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social i la igualtat davant la llei. Article 14, igualtat davant
la llei. El dret a la igualtat de tracte entre dones i homes, principi fonamental.
n Llei 39/1999, de 5 de novembre,
per promoure la conciliació de la
vida familiar i laboral de les persones treballadores.
n Llei 30/2003 de 13 d'octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l'impacte de gènere, en les
Disposicions Normatives.
n Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
n Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que desenvolupa els principis d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, com un element de qualitat,
tant de les polítiques públiques
com del conjunt de les relacions socials, i estableix l'obligació d'implantar plans d'igualtat.
País Valencià

GRUP
AG. VAL. SALUT (C. SANITAT)
C. BENESTAR SOCIAL
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0

2,20

0

12,90

6,90

76,23

5,28

5,28

7,76

13,04

11,18

36,33

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre
Dones i Homes.

Entrevista
El terrorisme masclista
està tan integrat en
l’estructura del sistema
que se’ns cola pels porus
L’estratègia és fer que els
serveis públics no funcionen
per a després carregar-te
de raons i eliminar-los
Les dones han fet treballs
no remunerats, no han estat
cotitzants actius i no han
gaudit de protecció social
L’orientació de les dones
cap al treball no remunerat
no les fa ni autònomes ni
autosuficients
La immensa majoria
de les dones ja estava
sense treball abans
que esclatara la crisi

Carmen Castro / Foto: Amadeu Sanz

CARMEN CASTRO GARCÍA, ECONOMISTA

“Sense feminisme no hi
haurà un nou model de
desenvolupament”
Desvetlar la instrumentalització de les polítiques públiques per
part dels governs, mostrar que és possible millorar les condicions
de vida en condicions d’igualtat entre els homes i les dones,
plantejar des del feminisme crític alternatives al model social
dominant. A tot això es dedica aquesta ciberfeminista,
administradora i editora dels blocs www.singenerodedudas.com,
www.lkstro.com i www.lopersonalespolitico.com, tres referents
essencials per al feminisme actual. Carmen Castro García, una
economista valenciana d’ascendència gallega, aprofita les noves
eines comunicatives per a expressar des de la Xarxa que és
possible harmonitzar la defensa de l’estat del benestar amb el
desplegament de polítiques d’igualtat.

RAFAEL MIRALLES LUCENA
Com explica que s’haja manifestat un cert
antifeminisme al si del mateix moviment 15-M?

Les dones i els homes feministes hem participat
al 15-M des del primer dia, però també hi ha hagut gent que deia que la primera prioritat del moviment era la revolució social, que no era el moment de parlar d’igualtat d’oportunitats. Sabíem
que això havia passat en els processos revolucionaris en diferents moments històrics però no
ens esperàvem que encara fóra tan evident.
Per què van sorgir els conflictes?

En realitat, van ser accions puntuals en

constituir-se comissions de feminisme al si
de les assemblees. A la de Sol, a Madrid, un
grupet de masclistes i misògins radicalitzats
va trencar una pancarta que deia “La revolució
será feminista o no serà”, perquè no podien
suportar que el feminisme els llevara espai de
protagonisme.
Hi ha qui encara considera el feminisme un
aspecte secundari per al canvi social.

Els companys i les companyes que no s’han
posicionat en aquest àmbit han d’entendre que
el feminisme no tracta d’acaparar el protagonisme ni de desviar l’atenció sobre els objectius de la revolució social. Però si no hi in-

corporem a la meitat de la població i adoptem una mirada feminista, no podrem parlar d’un nou model de desenvolupament, canviarem els subjectes i les maneres de relacionar-nos però l’esquema patriarcal es
mantindrà.
La violència d’ETA s’ha acabat. Quan veurem
el final de la violència de gènere?

El problema és que per a acabar amb el terrorisme masclista que assessina dones no s’han
invertit les mateixes energies que per a acabar
amb el terrorisme polític, com si les víctimes no
tingueren la mateixa consideració.
No es poden qualificar també de polítics els
assassinats masclistes?

Per descomptat. Amb el terrorisme d’ETA
qualsevol podia ser víctima mentre que amb el
terrorisme masclista només ho són les dones,
però es tracta d’una violència tan integrada en
l’estructura del sistema que se’ns cola per tots
els porus.
El govern de Rajoy, s’atrevirà a canviar les
polítiques d’igualtat?

Podem intuir-ho mirant el que han fet altres governs del PP, a Madrid o a València, que no s’han
destacat pel compromís en matèria d’igualtat,
només s’han apropiat de conceptes i d’una certa terminologia per a fer discursos aparents però
buits de contingut. Als llocs on hi ha hagut un
canvi en el govern, com a Castilla-La Manxa,
no han eliminat directament les polítiques d’igualtat però han desvaloritzat les estructures
consolidades amb una llarga trajectòria, com
a pas previ a la seua eliminació. En l’actual context de crisi econòmica això resulta fàcil de justificar.
Retallar tot el que sone a despesa pública...

És clar. És l’estratègia del neoliberalisme, debilitar i carregar-se l’embrió d’estat del benestar que havíem conquerit. Primer fan que els
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serveis públics no funcionen per a després carregar-se de raons i eliminar-los perquè no funcionen i suposen una despesa.
“La igualtat de gènere no ha de ser una
política específica, sinó l’eix transversal per
al canvi de motor econòmic”. Què vol dir amb
això?

Hi ha estimacions que diuen que si les dones
i els homes gaudiren dels mateixos nivells d’ocupació i no hi haguera una bretxa salarial entre elles i ells, el producte interior brut espanyol
podria créixer entre el 38% i el 44%. La polarització de rendes té a més un fort component
de gènere perquè les dones tenen les rendes més
ínfimes, o no en tenen cap. Fins ara, han realitzat
bona part dels treballs no remunerats, pels quals
no han estat cotitzant a la seguridad social i no
acumulen drets de protecció social. Si per a eixir de la crisi no modifiquem aquesta situació
generarem una altra bombolla que no tardarà a esclatar.
Quines solucions proposa?

Dins de l’escenari de la societat del benestar, les
alternatives passen per reforçar els sistemes de
protecció social des de l’equitat, cal que hi haja
més persones actives que hi contribuïsquen amb
les seues cotitzacions. No podem permetre que
hi haja dos milions i mig de dones “inactives”
en la seua edat productiva.
El discurs del decreixement critica l’excés de
treball productiu. Hi està d’acord que cal
reduir-lo?

La qüestió és més aïna com repartir el treball
que hi ha, el remunerat i el no remunerat, i què
fer amb la resta. Per a sostenir l’estat de benestar i els sistemes de protecció necessitem més
persones cotitzants, autònomes i autosuficients econòmicament. El problema és que l’orientació de les dones cap al treball no remunerat no les fa ni autònomes ni autosuficients.
I les que accedeixen a una ocupació en condicions de precarietat o fins i tot a temps parcial
poden arribar a ser autònomes però no independents.
Hi ha altres criteris?

En compte que uns treballen a jornada completa a canvi d’un salari i que les altres ho facen durant menys temps o senzillament no treballen, podríem repartir l’ocupació entre tots
i totes i fer menys hores de treball mercantil remunerat. Així disposaríem de més temps lliure per a gaudir de la vida i desenvolupar-nos com
a persones.
La crisi econòmica, afecta més a les dones?

Sí, perquè són l’esglaó més dèbil de l’estat del
benestar. Les retallades en polítiques socials afecten a serveis no consolidats, com els treballs de
cura, que han de seguir prestant les dones de
manera no remunerada. És necessari ampliar
les places d’escoles infantils i de centres de dia
per a persones majors, per a corregir una discriminació que afecta les dones. Les polítiques
d’ajust han prioritzat la recol·locació d’una part
dels homes que havien perdut el treball en la
construcció, així com les prestacions econòmiques per desocupació. Però, la majoria de les
dones ja estaven sense treball abans que esclatara la crisi.
Aquesta crisi, pot ser una oportunitat per a
aprofundir en les polítiques d’igualtat?

És clar que sí. De fet, ja existeix un percentatge important de dones que treballen en sectors emergents com l’agroalimentari, les infraestructures socials, el desenvolupament tecnològic o les energies netes i alternatives, més
basats en el coneixement que en la mà d’obra. Les estimacions de creixement i desenvolupament en aquests nous sectors diuen que
poden generar molta ocupació i s’hi poden integrar les dones perquè encara no estan
masculinitzats.
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Manifestació de dones sufragistes, cap al 1910 /Lliberia del Congrés (Washington (EEUU)

Clara Campoamor i el vot femení
Ella em va animar, em va dir que no m’amoïnés perquè el món aniria millor i que
tothom podria ser feliç, perquè a la terra hi havíem vingut per ser-hi feliços i no per
patir sense parar. I que ella, sense la revolució, pobra i treballadora com era, no
hauria tingut mai una nit de ric i d’amor com la que va tenir.
Mercè Rodoreda, La plaça del diamant
BEGONYA MEZQUITA

Sembla que les dones estan destinades a reclamar allò a què tenen dret i que els ha estat
sostret des de temps immemorials. Tot i que és
l'home qui, majoritàriament, hi ha deixat palés només aquells episodis que li han interessat, la història de la humanitat va plena d'exemples de la lluita femenina i feminista per accedir, per aconseguir, per ser: des de la clàssica
Lisístrata, promotora d'una vaga sexual adreçada a negociar un acord de pau, o aquelles pa-

risenques de la Revolució Francesa que marxaren
a Versalles per reclamar el seu dret al vot, fins
a les diverses fites en què les treballadores han
secundat una vaga amb desenllaç sovint catastròfic (Nova York, el 25 de març de 1911; Moscou, el darrer diumenge de febrer de 1917; Nova
York de nou, el 8 de març de 1908 o el 27 de setembre de 1909, segons les diverses fonts)
contra les infames condicions de treball en què
vivien i uns salaris de misèria, sempre inferiors
als dels seus companys.

No és difícil, doncs, imaginar les ocasions en
les quals una dona que va ocupar un escó entre una majoria quasibé absoluta d'homes devia mossegar-se la llengua per no llançar qualsevol brofegada davant uns col·legues que no podien –no volien o no sabien– suportar la seua
presència al Congrés dels Diputats d'aquells confusos i apassionants anys trenta. Ni és difícil conjecturar sobre les renúncies que la primera diputada espanyola va haver de fer per dur endavant un projecte que defensava els drets de
la dona.
Clara Campoamor Rodríguez, hereva dels
primers grups de sufragistes nord-americans i europeus, no fou ni més ni menys que
la veu d'una dona, la de moltes dones, silenciada des de tants i tants fronts, i amb molts
entrebancs com hagué de superar per exercir
d'advocada primer, i de diputada després, i que
malgrat tot va poder fer realitat bona part del
seu somni: la Llei dels Drets del Xiquet, la posada en marxa de la Llei del Divorci i, sobre-

La Llei de Titularitat compartida de les
explotacions agràries beneficiarà unes
100.000 dones en l'entorn rural
ANNA CUQUERELLA GALLEGO*

La Llei de Titularitat Compartida, que
va entrar en vigor al gener, està criada, com s'exposa al BOE "a constituir
un factor de canvi en les estructures
agràries de manera que les dones del
món rural gaudeixin d'una igualtat de
drets efectiva respecte als homes".
Amb aquesta Llei es compleix la
històrica reivindicació d'organitzacions agres i rurals perquè agricultores
i ramaderes obtinguen el reconeixement jurídic, social i econòmic. Fins

ara les dones en l'àmbit agrari han tingut un paper fonamental però invisible. Històricament, la dona ha
compartit amb l'home les tasques
agràries sense que aquesta tasca
haja gaudit del suficient reconeixement jurídic, valor econòmic i reflex
social.
En l'actualitat, més del 70% dels
titulars de l'explotació són homes, tot
i treballar en l'explotació també dones. En aquest context, la tasca de les
dones es considera com una "ajuda

familiar", de manera que tot i treballar a les explotacions no poden gestionar-administrativament ni consoliden cap dret quan els titulars són
només els seus cònjuges o parelles. El
règim que ofereix aquesta Llei és aplicable a matrimonis i parelles de
anàloga relació d'afectivitat.
Entre els aspectes més importants que recull el text, destaquen els
següents:
n Repartiment d'ajudes agràries i beneficis de l'explotació al 50% entre els

tot, la llei que finalment guanyaria el vot per
a les dones.
Aquests petits guanys de fa un segle avançaven enmig d'una realitat adversa, però com
a revolts del llarg camí envers l'emancipació de
la dona, van ser imprescindibles per arribar on
ara som, amb tot i les totes les mancances d'una societat com la nostra. Es mire per on es mire,
no deixa de sorprendre la incapacitat que és atribuïda, ben interessadament, no cal dir-ho, a la
dona d'aquells anys, ni el fet que el patriarcat
la denigre sota l'etiqueta de sexe feble. Pel que
fa al món laboral, per exemple, les dones de la
primera meitat del segle XX accedirien molt lentament a llocs de treball en el camp, en la indústria i, sobretot, en el sector dels serveis. I ho
feien per necessitat i no pas per cap tipus de realització personal ni per aconseguir independència econòmica. L'analfabetisme, per la seua
banda, els tancava totes les portes excepte les
de l'Església, que es va convertir en un dels espais predilectes del sexe femení. La dona, si era
casada, a més, no podia obrir un compte bancari propi i tingué prohibit l'accés al món del treball per una llei del 1938 que no seria derogada fins al 1961.
Instaurada la Segona República a l'Estat Espanyol, Clara Campoamor aconseguí que es votés a favor del sufragi femení, no sense haver
de fer mil i un equilibris per les baranes d'aquells
escons atapeïts d'homes que desviaven la qüestió així que podien i inventaven les excuses que
calgués per ajornar la data de la votació d'una
llei que, finalment, l'1 d'octubre de l'any 1931 fou
aprovada per 161 vots a favor i 121 en contra.
Quins jocs verbals no devia provar entre tanta mirada inquisidora. Quantes indirectes no devia esquivar. Amb quins peus de plom no devia moure's per un escenari de demagògia
que, en pro de la pervivència de la República,
impedia que aquella idea de llibertat no avancés al ritme desitjat. El seu fou un projecte forjat a colps de renúncies, fet de contradiccions,
de dies i nits insomnes, de silencis i de soledats.
El suport de la seua companya Victòria Kent
tampoc no va acompanyar-la en els moments
més decisius per la sospita que les dones votarien la dreta influenciades pel poder eclesiàstic.
Clara Campoamor fou, al capdavall, una perdedora que hauria abandonat l'hemicicle a la primera de canvi, però que hagué de fer el cor fort
per resistir i dur a terme el seu somni o, com ella
escriuria anys després, sota el pes d'una amenaça de condemna de 12 anys de presó i un exili forçós a Buenos Aires i a Suïssa, irònicament,
el seu pecat mortal: el dret al vot de les dones.

dos cotitulars.
n L'explotació agrària de titularitat

compartida tindrà la consideració
d'explotació agrària prioritària a l'hora d'obtenir beneficis, ajudes i altres
mesures de foment de la titularitat

La dona comparteix les
tasques agràries però
no té el reconeixement
jurídic, econòmic i social

Més del 70% dels
titulars de l'explotació
són homes, tot i
treballar també dones

compartida impulsades per l'Administració.
n Reconeixement del dret a la compensació econòmica: és una de les
grans novetats i radica en el reconeixement d'un dret de compensació
pel treball efectivament realitzat i no
reconegut legalment. Així, aquelles
dones que havent participat de manera efectiva i regular no reben pagament o contraprestació per la feina feta, i no hagen constituït amb la
seva parella una titularitat compartida, tenen dret a una compensació
econòmica tant en els supòsits de
transmissió de l'explotació com d'extinció del matrimoni.
Es tracta d'un instrument voluntari que es pot sol·licitar amb un declaració conjunta d'acord de voluntats dels dos membres de la parella.
* Responsable de l'Àrea de la Dona
de la unió.

Pel·lícules i llibres
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EN PANTALLA
El Caire 678

Made in L.A.

Egipte. 2010. 100 min. Drama. Direcció i
guio: Mohamed Diab. Interpretació: Nelly
Karim (Seba), Bushra (Fayza), Nahed El
Sebai (Nelly), Omar El Saeed, Basem El
Samra, Ahmed El Fishawy, Maged El
Kedwany.

EEUU, 2007. 70 min. Documental. Directora:
Almudena Carracedo. Guió: Lisa Leeman,
Robert Bahar.

Basada en la
història real
de tres dones
de diferent
classe social
que, unides,
planten cara a
l’assetjament
sexual que pateixen i que
està normalitzat en una societat com l’egípcia, on els
drets de les
dones són una utopia. La recerca de la justícia i la necessitat de autodefendre’s dels assetjadors amb què ha d’enfrontar-se diàriament en l’autobús, converteix Fayza –de classe obrera i mare de família tradicional– en un
mite, una heroïna fantasma que causa un gran
enrenou al país.
El Caire 678 ens mostra una part oculta i
vergonyosa d’Egipte, ja que fa una excel·lent
anàlisi sobre l’origen d’aquesta violència sexual i els seus efectes en les dones, alhora que
fa palés que el silenci i la negació no són una
solució vàlida.

Made in L.A.,
d'Almudena
Carracedo,
documenta
l’extraordinària història de
tres immigrants llatines, costureres en tallers
d’explotació a
Los Angeles,
que s’embarquen en una odissea de tres anys per aconseguir proteccions laborals bàsiques d’una famosa botiga de roba. Amb un estil de cinema
directe i intimista, Made in L.A. revela l’impacte d’aquesta lluita en la vida de les tres dones, a mesura que l’experiència les transforma. Commovedora, simpàtica i profundament
humana, Made in L.A. és una història sobre
la immigració, el poder de la unitat i la lluita de les dones, i el valor que es necessita per
a trobar la teua pròpia veu.

Blog
Espanya. 2010. 90 min. Drama. Direcció:
Elena Trapé. Guió: Tomàs Aragay, Elena
Trapé, Valentina Viso, Arantxa Cuesta,
Cristina Clemente, Aintza Serra, Jaume
Cuspinera y Lluís Segura. Interpretació:

Candela Antón,
Anna Castillo,
Lola Errando,
Sara Gómez
,Lidia Torrent,
Irene Trullén,
Alada Vila.

Història d’un
grup de xiques
que es posen
d’acord i planegen un embaràs
múltiple, pensant-se que així
viuran una experiència excitant que els arranque de la rutina de les seues vides. A través de plans rodats amb càmeres domèstiques i càmeres web,
les protagonistes van desvelant les seues
emocions davant el públic.

No tengas miedo
Espanya. 2011. 89 min. Drama. Direcció i
guió: Montxo
Armendáriz.
Interpretació:
Michelle Jenner,
Lluís Homar,
Belén Rueda,
Nuria Gago, Rubén
Ochandiano,
Cristina Plazas,
Javier Pereira.

Armendáriz aborda, amb summa de-

licadesa, el dolorós tema dels abusos sexuals
en l’entorn familiar, amb la narració d’una història compromesa en què intercala testimoniatges que avancen de forma lineal en la trama. La pel·lícula se centra en el personatge de
Silvia, una dona jove que lluita per refer la seua
vida, recuperar la seua dignitat i la llibertat sexual que li van arrabassar impunement quan
era una xiqueta, fins al punt d’enfrontar-se amb
les persones, emocions i sentiments del seu
passat.

Mami Blue
Espanya-Portugal. 2010. 90 min. Comedia.
Dirección: Miguel Ángel Calvo Buttini. Guió:
Ana Lozano Valverde, Miguel Ángel Calvo
Buttini, Antonio Durán Estrada, Álvaro LiónDepetre, Jesús Ponce. Interpretació: Fele
Martínez, María Alfonsa Rosso, Lorena
Vindel, Leo Rivera, Diogo Mordago, Ruth
Gabriel, David Fernández, Chus Lampreave.

Narra, en clau
de road movie,
la fugida de
dues dones
(una anciana i
la seua jove cuidadora llatinoamericana)
amb què pretenen aconseguir allunyarse d’una realitat
que els resulta
asfixiant.

ESCRIT AVUI

Los nuevos hombres
nuevos, Miguel Lorente
Acosta, Destino, Barcelona 2008. 400 pàg.
«Canviar per a seguir igual: aquest ha sigut el compromís dels homes per a
adaptar-se als temps, a les
modes i a les circumstàncies
sense renunciar a la seua
posició de poder, i sense que cap dels canvis deteriorara la seua sòlida posició en l’estructura social», afirma Miguel Lorente Acosta, delegat del
Govern per a la Violència de Gènere.
El llibre ofereix una anàlisi crítica sobre el
postmasclisme, emmarcat en la societat patriarcal on la dona continua tenint una posició de submissió i l’home de dominació, cosa
que incideix de forma negativa en les dones
víctimes de maltractament a l’hora d’interposar
una denúncia, ja que, a més de tots els factors
coneguts, com ara por o inseguretat, s’afig la
por del rebuig social. Miguel Lorente, no obstant això, vol donar un missatge d’esperança
amb la visió d’un futur on s’acabe la desigualtat,
ja que és inevitable arribar a aquest final des
de la revisió dels mites i errors, dels obstacles
que impossibiliten l’avanç cap a la igualtat, amb
la revisió dels papers masculins: els nous homes nous.

La acabadora, Michela Murguía, Salamandra, Barcelona, 2011. 192 pàg.
Seguint un costum sard l’origen del qual es perd
en el temps, una anciana i una xiqueta s’uneixen
a través del sagrat vincle de l’adopció de l’ànima.
Estem a Soreni, anys cinquanta, en un poblet
de Sardenya. Maria és la quarta filla d’una hu-

mil família. Bonaria Urrai, modista l’adopta i la
converteix així en la seua
fill’e anima —«filla d’ànima». La vida de la xiqueta fa un gir radical i
creix feliç al costat de la
seua mare adoptiva. Maria observa les eixides
nocturnes de Bonaira i els
seus silencis, i veu com un halo misteriós envolupa la seua vida. Una doble vida entre la costura i el seu paper d’acabadora, de persona que
ajuda les persones moribundes a morir.
Premi Campiello a Itàlia, La acabadora
aborda el dret a una mort digna des del punt
de vista d’una comunitat que des de fa molts
anys s’hi ha enfrontat de forma col·lectiva. Però
també és una desmitificació de la maternitat
entesa com un fet biològic.

La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, Elena Simón Rodríguez,
Narcea, Madrid 2010. 254 pàg.
Una de les principals manques de l’educació
actual és la deficient coeducació per a la igualtat, sense les pràctiques de la qual xiquetes
i xiquets repeteixen i seguiran repetint estereotips, funcions i papers
de gènere masculí i femení, amb tot el que això
comporta de reproducció
de la desigualtat, la discriminació i la violència de
gènere. Potser per això,
ens preguntem sovint: Són
elles i ells més sexistes
que la generació que els

educa? Si cap instància socialitzadora –famílies, sistema educatiu i societat mediàtica– s’ocupa d’establir uns ensenyaments i aprenentatges coherents amb la igualtat, la gent jove
no podrà aprendre-la. La responsabilitat de coeducar és col·lectiva i individual alhora. Amb
la pedagogia coeducadora que ací es proposa
es tracta d’aprendre a neutralitzar i abandonar
vicis com el de l’androcentrisme, el masclisme
i el sexisme per a entrar per la porta gran en
l’era de la igualtat, benefici i avantatge social
ja indiscutible a escala internacional, com a part
del desenvolupament humà sostenible.

Mujeres, salud y poder,
Carme Valls-Llobet, Cátedra, Madrid 2009. 432
pàg.
La salut humana i especialment la salut de les dones ha sigut mediatitzada
per les relacions de poder,
tant per les influències
patriarcals en el desenvolupament de les ciències de la salut, com pel
procés de victimització de les pacients, que
s’han convertit més en objectes de medicalització que en agents dels seus propis canvis
saludables. El recorregut que la doctora Carmen Valls-Llobet fa per la invisibilitat del cos,
les patologies i els riscos amb els quals s’enfronta la salut de les dones, culmina en la descripció dels processos que fan que es valoren
com a inferiors els seus problemes de salut i,
a l’estil foucaultià, intenta realitzar en cada capítol un procés de veridicció pel qual queden
desemmascarats els instruments de control i
possessió, tant externs com intrapsíquics,

que impedeixen a les dones ser protagonistes
de la seua salut.

Los senderos de Ariadna, Charo Altable Vicario, Magna, Granada 2010. 238 pàg.
Aquest llibre resumeix la labor d’una professora que ha dedicat la major part de la seua
vida professional a l’educació amb adolescents
i reflecteix la seua aposta per previndre la violència mitjançant l’escolta dels conflictes des
de la coeducació emocional.
Es mostren ací dues
cares de la realitat: una
de violenta i una altra
d’amorosa. En la primera part es descriu la
influència que té el cos
del patriarcat i els seus
efectes sexistes en els
cossos i en les emocions
de les xiques i els xics
adolescents dins i fora de l’aula. A continuació es parla de com tractar els conflictes amb
amor, de l’art de l’escolta, de la labor de mediació del professorat i del significat d’una educació per a la vida que ens ajude a posar consciència, claredat i seny en les relacions. En un
capítol a part, “Prácticas que ayudan a cambiar las relaciones” (consultable i descarregable
en aquesta pàgina en Material complementari),
s’exposa una sèrie d’exercicis per a dur a la
pràctica aquestes reflexions.
Es tracta d’una obra que ens convida a desenvolupar l’empatia, la bona comunicació i el
bon tracte en les nostres relacions, especialment en les del professorat amb les seues alumnes i alumnes, i resultarà d’especial interés en
tutories de secundària i tallers amb joves.
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AGENDA

En clau de dona
desembre 2010

març 2010

30 maig 2010

II Jornada Europea de Debate “Con
su permiso” Organiza: PPIINA

Xarrada “Dones llauradores i
sindicalisme agrari”, amb Josefa
Estruh “Pepeta”, de la UNIÓ.

15M a València i els atacs del
neomasclisme

INTERSINDICAL: “Sólo con la corres-

www.laindependent.cat

febrer 2010
Jornada contra la discriminació
salarial. Organitza: Instituto de la
Mujer.

juny 2010
Exposició “Las mujeres alimentan el
mundo”. Organitza: Entrepobles.

INTERSINDICAL: “El passat any al te-

rritori de l'Estat espanyol, els homes
van rebre entre un 27 i un 35% més de
salari que les dones. Aquesta bretxa salarial és superior a la de la resta d'Europa, on el salari de les dones —com
a mitjana— és un 17,8% menor que el
dels homes. “
març 2010
Jornada “Prostitució treball o
esclavitud”. Organitza: Esquerra
Unida de Petrer
INTERSINDICAL: “De tant en tant, al-

guns ajuntaments trauen mesures
que persegueixen a les dones prostituïdes o que les amaguen en pisos, on
no molestaran tant a la vista ni sensibilitat del veïnat. Són polítiques que no
tenen més propòsit que una neteja de
carrers i barris. Això és -com a mínimuna inmoralitat fruit de la hipocresia.”
8 de març 2010
FES-TE VEURE. Manifest de la
Intersindical en el Dia de les Dones
INTERSINDICAL: “Es vol silenciar la

nostra veu, ignorar la diversitat de qui
no s'ajusta al model heterosexual, de
les majors o de les dones amb diversitat funcional. Se'ns vol imposar un
estereotip que només s'ajusta a una falsa realitat de talles mínimes i operacions d'estètica.
S'invisibilitzen les agressions que pateixen les dones en tot el món, que són
venudes i comprades com si es tractara
de mercaderies. La realitat de les dones joves, que malgrat tindre major
preparació acadèmica que els homes,
tenen treballs precaris i amb salaris
més baixos que ells i a més, són penalitzades si decideixen ser mares.”

INTERSINDICAL:“La Comissió Trans-

feminista de València ha elaborat i divulgat el seu manifest. Un manifest que
arreplega les revindicacions de les
persones presents en unes reunions de
debats productius on hem arribat a un
consens (…) No sense les dones, avui
les coses han avançat i l'enemic està
més definit: el neomasclisme que vol
posar als homes com a víctimes nostres...

ponsabilidad y el reparto del trabajo
remunerado y del no remunerado, sólo
encargándonos madres y padres de la
crianza y educación de nuestras hijas
e hijos, conseguiremos que las empresas dejen de discriminarnos a las
mujeres por ver en nosotras un potencial de problemas al hacer valer
nuestros derechos.”

aprofitant situacions de misèria i exclusió social, segresten, enganyen i venen a dones i menors com si foren mercaderies.”
21 i 22 d’octubre 2010
5ena Trobada Sindicades: Educando
en igualdad: Un camino, un futuro

Un treball feminitzat (un 90% de les
persones treballadores són dones)
que accentua la discriminació de les dones al perpetuar els rols d'encarregada del treball domèstic, el menys reconegut i pitjor remunerat.

novembre 2010
Taller de Formació en Igualtat per a
permanents: "Per què és feminista
Intersindical"

octubre 2010

cordar a les persones que treballem a
IV la necessitat de treballar en clau d'igualtat, incorporant la perspectiva
de gènere de forma transversal a totes les nostres actuacions, però també per a demostrar de nou el nostre interès i implicació per aconseguir una
societat igualitària on no tinga cabuda qualsevol tipus de violència, una societat on dones i homes puguen fruir
dels mateixos drets i llibertats.

INTERSINDICAL:“La violencia contra

las mujeres en Colombia, sistemática
y generalizada,
permanece impune. Las mujeres han
sido y siguen siendo víctimas de crímenes, agresiones, intimidaciones,
amenazas, violaciones, mutilaciones.
Estas barbaridades han sido dirigidas
contra líderes, sindicalistas o responsables en organizaciones civiles o asociaciones de mujeres.
El estado es el responsable de estos
hechos: por ser autor directo de ellos
y por permitir el abuso y la impunidad
de los crímenes realizados por las
fuerzas paramilitares y las guerrillas.
Por faltar a su deber de proteger y garantizar los derechos humanos...”
1 maig 2010
El primer de maig, les dones diem:
prou de desigualtats! (article en La
Independent).
INTERSINDICAL:“Enguany vivim aquest

Dia Internacional del Treball en uns
moments difícils, on s'estan restringint
més els nostres drets amb l'excusa d'una crisi que no hem creat, però estem
pagant. Les dones, ja en situació de
desigualtat al començament de la crisi, continuem sent les més afectades
per unes mesures que van en contra de
les polítiques d'igualtat, úniques eines
per a combatre la històrica discriminació laboral que patim”

3 de novembre 2011
Publicitat de la prostitució
INTERSINDICAL: Celebrem la retirada

juny 2010
Taller “Fer-se Major en clau
d'Igualtat”, impartit per María José
Muñoz Blanch
INTERSINDICAL: Els conceptes d'edat i

gènere com a construccions socials,
l'envelliment actiu, els rols de gènere
i la seua incidència en l'edat, com també les diferències a l'hora de realitzar
el treball de la cura de nétes i néts.

25 de novembre de 2010
Manifest del 25 novembre, de la
Intersindical Valenciana
INTERSINDICAL: “En aquesta lluita fe-

minista hem d’unir-nos les dones i
també els homes que qüestionen el sistema que els proporciona privilegis,
que volen unes relacions igualitàries
i sense violència masclista.

Intersindical considera lamentable
que, per raó de l'austeritat, el govern
valencià suprimisca el Reina Sofía
com a mesura per a reduir la despesa i tanmateix acabem d'assabentarnos que la Generalitat ha abonat sense gens de retard els 35 milions d'euros al patró de la Fórmula 1, Berni
Ecclestone, una quantitat considerable que contrasta amb el 0,02% del
pressupost que el govern valencià
destina a l'atenció de la violència de gènere.
20 de novembre de 2010
Intersindical deplora les
declaracions de Rus sobre
“champán y mujeres” en les
celebracions del PP

Intersindical rebutja aquestes declaracions totalment inacceptables i que
cosifiquen les dones i recorda que cada
vegada més prolifera la publicitat de
prostíbuls en les nostres ciutats, carreteres locals i transports de concesió pública, davant la permisivitat del
govern valencià.
desembre 2010
El tancament de la biblioteca, un
altre pas arrere important en
igualtat

“És una demostració més del desinterès
del govern valencià en la lluita contra
la discriminació de les dones. Si fa poc
ens va sorprendre amb el tancament
del Centre Reina Sofia per a l'Estudi
de la Violència, hui anuncia el tancament d'una biblioteca que és un referent i font indispensable per a universitats i entitats diverses, fins i tot per
a les mateixes administracions públiques on el partit popular governa.”
desembre 2010
Intersindical mostra el seu rebuig
pel nou femicidi de Roquetas i per
la qualificació per la Ministra com a
“violència en l'entorn familiar”

“La violència en l'entorn familiar inclou diferents formes no menys importants de violència, com l'exercida
contra les persones majors o les criatures, però que es diferencien de la violència masclista o de gènere perquè
aquesta la pateixen les dones precisament per ser dones. “

maig 2010
Campanya Més coresponsabilitat,
més treball digne.
INTERSINDICAL:“Les dones volem tindre un treball digne i en igualtat de
condicions respecte als homes. Les mesures adoptades no han fet més que
agreujar més les desigualtats. Només
amb el repartiment equitatiu del treball domèstic i de cura posarem fi a la
divisió sexual del treball i les discriminacions històriques que patim les
dones, tant en la vida laboral, com en
la jubilació.” Jornadas Organización
Mujeres Confederación

dels cartells anunciadors de prostíbuls
en els autobusos i l'anunci de la conselleria de benestar social de la retirada
dels corresponents en tanques publicitàries

Dones i homes que lluitem per una societat igualitària on s’eduque en el respecte a la diversitat i la diferència, on
totes les mans s’uneixen formant una
cadena contra la violència patriarcal.
Perquè contra la violència masclista,
totes les mans són necessàries.”

www.laindependent.cat

juny 2010
Intersindical Valenciana valora
positivament la integració de les
treballadores assalariades de la
llar en el Règimen General de la
Seguretat Social.

Els dies 21 i 22 d'octubre ha tingut lloc
a Madrid la Vª Trobada Sindicades,
amb el lema Educando en igualdad:
un camino, un futuro, amb l'assistència
de Dones dels diferents sindicats territorials de la Confederació d'STEs...

INTERSINDICAL:“Ha servit per a re-

1, 2 i 3 d’abril 2010
II Jornades Internacionals Mujeres,
Derechos Humanos y Paz en
Colombia. Mesa II Visiones de
Colombia desde la sociedad civil.

COMUNICATS PREMSA

23 de setembre 2010
Manifest del Dia internacional contra
l'explotació sexual
INTERSINDICAL: “L’'explotació sexual és

una greu violació dels drets humans
que realitzen les xarxes mafioses que,

