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ÀREA DE
LA DONA

dia IntErNacIonal de les DonEs

L

a Declaració Universal de
Drets Humans de 1948
establia els drets i les llibertats per a totes les persones sense distinció de
raça, color, sexe, idioma, opinió política o qualsevol altra discriminació.
Tanmateix, arreu del món, les dones seguim patint la desigualtat de
gènere, la pobresa, la discriminació
i invisibilització, les diferents formes
de violència contra els nostres cossos.
Som privades de la llibertat de decidir sobre la maternitat, se’ns persegueix per la nostra opció sexual o de
gènere, se’ns mutila i margina adduint raons culturals, se’ns impedeix
la participació en el procés de presa
de decisions en tots els àmbits.
Encara que l’esclavitud i el tràfic
d’éssers humans està prohibit des
d’aquesta declaració, les dones continuem sent captades, enganyades,
segrestades i víctimes del tràfic amb
fins d’explotació sexual o laboral. La
cosificació creixent dels nostres cossos, una forma de violència de gènere,
envaeix tots els àmbits de la societat.
El dret a una vida sense violència,
a no ser sotmeses a tortures, penes
o tractes cruels, inhumans o degradants, segueix sense complir-se perquè continuem sent sotmeses a tortures, violacions, abusos, vexacions,
mutilacions…, tot plegat, a tot tipus

d’agressions pel fet de ser dones.
Agressions que tenen el seu màxim
exponent en el feminicidi, assassinat
de dones davant el qual els governs
no fan res per combatre’l.
Des de l’anunci de la crisi econòmica, se segueixen retallant els nostres drets, en molts casos responent
més a una qüestió ideològica que no
a un estalvi econòmic. Així, a l’Estat
espanyol, tenim personalitat jurídica,
però el govern ens vol llevar la nostra
independència i sotmetre’ns a la tutela masculina que decidisca per nosaltres si volem o no ser mares. Som
iguals davant la llei, però se’ns impedeix accedir a la justícia si no tenim
recursos per a pagar-la; fins i tot, en
els casos de divorci de dones víctimes
de maltractament.
Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seua residència al
territori d’un Estat, però a les dones
migrants indocumentades se les reclou en centres d’internament per a
estrangers (CIE), on pateixen tractes
vexatoris, violacions i greus atemptats contra la seua dignitat; se’ls tanquen les portes de l’assistència social,
del treball, de la sanitat... d’una vida
digna.

Dret al treball
Si el dret al treball i a la lliure elecció
d’aquest en condicions d’igualtat és

un dret humà, a les dones se’ns reserva el treball precari, la discriminació
salarial, la falta d’oportunitats laborals o poder accedir als llocs de decisió en tots els àmbits. A més, les dones tenim més taxa d’inactivitat que
els homes i menys períodes de cotització, fet que repercutirà en les miserables pensions de jubilació futures.
Les retallades en serveis públics com
ara sanitat, educació o serveis socials,
sectors feminitzats, han fet créixer
l’atur de les dones.
Al País Valencià, el govern del
Partit Popular deixa al carrer milers
de persones amb els ERO, com el recent de RTTV, que acaba de notificar
l’acomiadament de 843 persones, a
més de les 200 ja despatxades. En
alguns casos, com en el del departament d’administració, la majoria són
llocs de treball ocupats per dones.
Tampoc no tenim garantit el dret
al descans, al gaudi del temps lliure
i les vacances, puix el treball domèstic i de cura de les persones continua
recaient en les dones que realitzen
dobles jornades de treball per poder
conciliar el món públic amb el privat.
El dret a un nivell de vida adequat
que garantisca la salut, el benestar,
l’alimentació, el vestit, l’habitatge,
l’assistència mèdica i els serveis socials és una utopia amb aquest govern, que ha desmantellat totalment

l’estat del benestar, que prioritza el
pagament del deute extern i l’anomenat rescat bancari sobre els serveis
públics, els interessos econòmics enfront del dret a la salut. Un exemple
n’és l’eliminació de protocols per a la
detecció de malalties i patologies exclusivament femenines.

Pobresa de gènere
La feminització de la pobresa és cada
vegada major, sobretot en les famílies
monomarentals o en les dones majors, que cobren pensions de misèria.
La fam és una realitat que assota milers de persones, moltes d’elles dones
que han de buscar la manera d’alimentar les filles o fills, que queden
al carrer víctimes de desnonaments
perquè no poden pagar la hipoteca a
un banc que es queda el seu habitatge, però no els condona el deute.
L’educació pública concebuda per
al ple desenvolupament de la personalitat humana desapareix amb la reforma educativa prevista pel govern.
Assistim a la disminució de la qualitat de l’ensenyament, a la segregació
per sexes, la falta d’igualtat a les aules. La coeducació és una altra utopia
més que queda fora dels seus interessos. Com també l’accés a la cultura, a
les arts, al progrés tecnològic.
Tots aquests drets humans són
també els nostres drets, els de les do-

nes, com ho són la resta dels recollits
en la declaració, en la nostra Constitució i en les lleis nacionals i internacionals. Però amb els avanços aconseguits aquests anys no n’hi ha hagut
prou per a eliminar la discriminació
de què som objecte, per a garantir
tots i cada un d’aquests drets, per a
arribar a la igualtat real i efectiva i
posar fi a tota discriminació i violència contra les dones.
Aquest 8 de març, denunciem les
polítiques regressives del govern del
Partit Popular, la ingerència en la
política de la ideologia religiosa, les
reculades en matèria d’igualtat. Hui,
Dia Internacional de les Dones, sabem que som nosaltres les que estem
més unides i fortes en la lluita per fernos sentir i continuar reivindicant els
nostres drets.

El dret a un nivell
de vida adequat que
garantisca la salut, el
benestar, l’alimentació,
el vestit, l’habitatge,
l’assistència mèdica
i els serveis socials
és una utopia amb el
govern del PP.
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Major
vulnerabilitat,
més treball
precari
La discriminació de
les dones en el mercat de treball, a escala mundial,
creix de forma alarmant de la mà
de l’augment del treball en precari que duen a terme. Treball per
compte propi, domèstic, de cura
de les persones, agricultura o ramaderia, tots aquests portats a cap
majoritàriament per dones que
cobren salaris baixos o que, inclús,
no perceben cap remuneració, que
els duen a terme en condicions de
risc i que afecten negativament
la seua salut. Segons l’informe
de l’OMT, el 50,5 per cent de les
dones té un treball vulnerable, enfront del 48,2 per cent dels homes.
Les taxes d’atur són més grans entre les dones i la perspectiva per als
pròxims anys no és de millora, sinó
al contrari.
Els sectors de treball feminitzats són precisament els pitjor
remunerats i menys valorats. Les
desigualtats més grans en el món
laboral es donen en el medi rural.
Tot i ser les encarregades del 80
per cent de la producció mundial
d’aliments, les dones només són
posseïdores d’un 2 per cent dels
béns en terres o capital.
A l’Estat espanyol, les polítiques de retallades no han fet altre
que empitjorar més encara aquesta
discriminació de gènere. Amb una
reforma laboral que legalitza la
precarietat, les desigualtats i l’explotació de les dones, les treballadores queden en mans de l’empresa
en tot allò que està relacionat amb
les condicions de treball. Les últimes xifres de persones sense ocupació sobrepassen de prou els cinc
milions i el percentatge de dones
en l’atur és superior al dels homes.
Al País Valencià vora 600.000
persones aturades situen la nostra
autonomia en primer lloc respecte a creixement de l’atur. A més, el
nombre d’afiliacions a la Seguretat
Social ha descendit en 80.000 persones, la majoria dones.
Les dones treballen en condicions precàries, economia informal

i sotmeses a les condicions que
l’empresa els impose. En molts
casos, l’únic salari que entra en les
llars és el de les dones, la qual cosa
fa que es vegen obligades a suportar qualsevol condició que se’ls impose. A més, el desmantellament
dels serveis públics i assistencials
incideix directament en elles, que
són les encarregades quasi en solitari del treball domèstic i de cura,
amb més càrrega de treball ja que
no disposen tampoc d’ajuda externa.
Si parlem de les joves, ens trobem que tenen una preparació
acadèmica immillorable, però
no troben faena. Si fa uns quants
anys denunciaven la precarietat
que el mercat de treball els oferia i
que no es corresponia amb la seua
preparació, hui en dia ni tan sols
poden accedir a una ocupació. La
gent jove no té possibilitats de trobar faena, però quan n’hi ha alguna oferta, és més fàcil que es contracte un home que no una dona,
ja que les empreses hi continuen
veient una font de conflictes derivats del seu rol d’encarregada de la
cura i criança. Les joves retarden
l’edat de ser mares o han de renunciar a ser-ho. Sense serveis públics
ni ajudes, sotmeses als horaris,
localitat o jornada que l’empresa
els vulga imposar, les condicions
per a ser mare no són les millors.
Estem vivint un envelliment poblacional progressiu, que sembla
que no preocupa els governs. Com
tampoc que la falta d’oportunitats
laborals estiga fent que les joves
hagen d’emigrar a buscar faena a
altres països.
Quant a les persones jubilades,
la greu situació de crisi actual ha
provocat que hagen hagut d’acollir
i mantindre amb les seues pensions –en molts casos, l’únic ingrés
econòmic– familiars que ja s’havien independitzat i que tornen a la
seua llar. Precarietat de vida, condicions de misèria i risc d’exclusió
social de moltes dones majors.
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Els drets humans es
queden a la porta dels CIE
“A Samba Martine se la va
menjar la infecció sense
que ningú no fera res per
impedir-ho.” En els trentahuit dies que va estar
privada de llibertat va
acudir, almenys deu vegades,
als serveis mèdics perquè
se sentia molt malalta. En
cap d’aquestes ocasions se
li va practicar cap prova
diagnòstica per esbrinar la
causa del seu estat, ni una
trista anàlisi de sang, ni
tampoc hi va haver traductor.
El jutge d’instrucció va
sobreseure les diligències
penals sense ni tan sols
prendre declaració als
metges o la cap del servei. El
sobreseïment està recorregut.
(Convivir sin racismo, Múrcia.)
Samba va morir el 19 de desembre
de 2011. CIE Aluche, Madrid

E

ls centres d’internament
d’estrangers (CIE) són instal·lacions policials on es
retenen les persones estrangeres que
seran expulsades del país, durant
un màxim de 60 dies, segons el que
preveu la llei d’estrangeria. N’hi ha
des dels anys noranta i actualment
el Ministeri de l’Interior disposa de
huit centres en funcionament (Madrid, Barcelona, València, Hendaia,
Múrcia, Algesires-Tarifa, Las Palmas
i Tenerife), després dels recents tancaments dels centres de Fuerteventura (per desocupació) i de Màlaga,
al juny (pel seu insostenible estat
arquitectònic).
Els CIE han sigut sempre un forat negre en la nostra societat, llocs

on es vulneren quotidianament els
drets humans de les persones allí internades, la major part de les quals
no han comés altre delicte que no
tindre autorització per a residir a Espanya o haver-la perduda.
L’organització internacional de
drets humans sense ànim de lucre
Women’s Link Worldwide, que treballa per garantir que l’equitat de
gènere siga una realitat arreu del
món, ha publicat recentment un
treball d’investigació realitzat entre
els anys 2010-2012 que documenta
com les dones que es troben recloses
en els CIE veuen vulnerats contínuament els seus drets humans (1).
Un treball esglaiador que denuncia
la inseguretat personal, familiar i
social que viuen les dones internades en els CIE. Dones que fugen de
les guerres o busquen un futur millor que el que els ofereix el seu país
d’origen, s’hi troben recloses sense
saber per què, i pitjor encara, sense
que ningú no els ho explique. Difícilment puguen entendre per què
estan internades sense informació i
sense traductors que els expliquen
els seus drets per a defensar-se del
“delicte” que han comés. La majoria
no coneix que poden sol·licitar asil.
Malaltes, víctimes del tràfic, algunes ni coneixen la seua nacionalitat.
Es queixen de menjar insuficient,
de falta d’assistència sanitària en el
centre, de tracte vexatori d’alguns
policies. No se’ls proporciona roba i
han de pregar per a rebre els utensilis higiènics: paper, compreses o productes de neteja per a la roba. No hi
ha cortines a les dutxes, ni espills. No
hi ha assistència sanitària especialitzada per a embarassades o lactants.
Sense cap intimitat, les dones
sobreviuen en els CIE amb angoixa
i sofriment desmesurat. No tenen
cap activitat amb què puguen entretindre’s en la reclusió; simplement
se les deixa sense cap ocupació, fet

que les condemna a estats depressius. Les dones viuen en una opressió constant, amb por. La majoria es
queixa que passa fred, que no se’ls
dóna roba d’abric.
Els horaris de visites són molt
restringits en tots els CIE: vora dues
hores per dia, excepte els caps de
setmana, on no hi estan permeses
les visites. Està prohibit entrar roba
o menjar als centres. En general, les
dones reben les visites vigilades per
la policia; fins i tot, les visites dels
serveis jurídics que les atenen.
Dones tancades, humiliades, desateses i en la majoria dels casos,
després de la reclusió, deportades.
Nombroses associacions denuncien aquest tracte vexatori des de
fa anys i exigeixen el tancament
d’aquestes presons encobertes. Des
que es crearen, han sigut nombroses
les denúncies per maltractaments,
expulsions sumàries o suïcidis. Denuncien també l’obstaculització de la
labor dels advocats i advocades o, en
molts casos, l’impediment a les ONG
que tracten d’ajudar les internes a
sobreviure en la situació de reclusió
en totes les seues dimensions per a
accedir als centres.
Mentrestant, els CIE segueixen
sent una realitat opaca als ulls de la
societat, es continuaran donant les
condicions d’arbitrarietat i falta de
respecte dels drets humans que es
denuncien. No podem tancar els ulls
davant aquesta injustícia. Els drets
humans han d’estar garantits per a
totes les persones i la privació de llibertat és completament desproporcionada enfront de la falta d’autorització de residència. Per això exigim
que aquests centres siguen tancats.
Maite Lucerna
Intersindical de Múrcia
(1) Dones en els CIE. Realitats entre reixes.
http://www.womenslinkworldwide.org/
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Primer cicle
d’educació
infantil:
sense por
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut
dona, de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.”
			Maria Mercè Marçal

Parlar de fragilitat femenina
no és parlar de les dones,
sinó dels seus drets. Uns drets
humans tan vulnerables i
tan fràgils que, tot i que mai
no se’ls ha regalat res, estan
condemnades a defensar-los
cíclicament i, a més, per tota
l’eternitat.
Aquesta convicció es
manifesta en tota la
magnitud i amb tota la crueltat en el
primer cicle d’educació infantil, com
a perfecta al·legoria de la feminitat
incardinada en un sistema educatiu
concebut, estructurat i desenvolupat
des d’un paradigma eminentment
patriarcal. Per això, aquest cicle fonamental per al desenvolupament
de l’alumnat malviu, condemnat
a una marginalitat perpètua, pels
suburbis del sistema.
Aquesta supervivència forjada en
dècades de resistència, per força té
un nom propi: les educadores d’educació infantil.
No s’han de trobar exclosos per la
utilització del femení genèric els tres
companys que hi queden. I és que,
en parlar d’educadores d’educació
infantil està més que justificat ferho en femení, puix es tracta d’un col·
lectiu laboral en el qual més del 99%
són dones. I també, perquè aquest és
un col·lectiu de treballadores tractat
en femení per l’Administració, o el
que és el mateix, maltractat. Però,
sobretot, perquè parlem d’un univers laboral construït en femení, o
per a explicar-ho clar i ras, molt ben
parit.
Ara mateix, amb l’argumentari de la crisi com a coartada per a
perpetrar la major estafa econòmica, laboral i social que ens hauríem
pogut imaginar contra el conjunt de
la ciutadania, el primer cicle d’educació infantil torna a patir un seguit
d’agressions que afecten tots els sectors de la comunitat educativa.
I així s’han tornat a incrementar
les ràtios, tot i que abans de l’inici
d’aquesta estafa ja superaven en més
d’un 150% les recomanacions de la
Xarxa Europea d’Atenció a la Infància. Aquesta nova precarització de
l’atenció no solament fa impossible
una intervenció educativa de qualitat, sinó que, de fet, ni tan sols ens
permet garantir la integritat física
del nostre alumnat.
D’altra banda, la participació
de les famílies en l’organització i la
gestió democràtica dels centres, s’ha

vist reduïda a una simple qüestió
onomàstica, amb l’únic objectiu de
desvertebrar uns col·lectius organitzats i compromesos amb l’educació
pública.
I, naturalment, les educadores
d’educació infantil han hagut de
patir una nova proletarització de
les seues condicions laborals, amb
la qual es pretén fer que siga impossible de desenvolupar la seua tasca
educativa. I per a aconseguir-ho,
l’Administració no ha dubtat gens
a disminuir els recursos humans invertits, desplaçar arbitràriament el
personal, reduir les seues retribucions i incrementar les seues jornades
fins a extrems aberrants, fins al punt
d’arribar a aprovar jornades laborals
de més de 40 hores setmanals per a
aquest col·lectiu.
Tenim davant nostre un repte extraordinari, ens enfrontem a un nou
paradigma polític fonamentat en la
renúncia a tot, per la qual cosa ja no
cal una política educativa, ni cultural, ni laboral, ni tan sols política ni
econòmica. De fet, el discurs dels
nostres governants es redueix únicament i exclusivament a fer apologia
de l’esclavitud.
Així i tot, el primer cicle d’educació infantil continuarà funcionant
perquè, com diu Eduardo Galeano,
en ajuntar-vos, “cada matí, preneu
dubtes en el desdejuni” per no creure-us el seu rosari de veritats incontestables i per seguir inventant un
futur més just, més complet, més
humà.
Arribarà un dia en el qual en les
escoles infantils, quan algú conte
el conte de com va començar tot,
haurà de parlar de les educadores
d’educació infantil: dones valentes,
compromeses, indestructibles, que
ho aconseguiren perquè no sabien
que era impossible.

La participació
de les famílies en
l’organització i la
gestió democràtica
dels centres s’ha vist
reduïda a una simple
qüestió onomàstica,
amb l’únic objectiu
de desvertebrar
uns col·lectius
organitzats i
compromesos amb
l’educació pública.

TANIA CASTRO

La LOMQE és una
reforma segregadora i
d’adoctrinament masclista
La contrareforma que Wert
pretén imposar ve carregada
de la ideologia neoliberal
més rància i recalcitrant,
una reforma mercantilista
que no contempla la persona
com a ésser humà sinó com
a ens eficient per a l’empresa
del futur. Les i els estudiants
han de ser rendible i han
d’acollir-se a les avaluacions
externes imposades, deixant
de banda el seu punt de
partida i la consideració
de la seua millora personal
en els estudis i la formació
humana.
Dins d’aquest context
general, la LOMQE
lliga tots els fils per tornar a un passat franquista d’escola adoctrinadora i segregadora. D’una banda, atorga a l’ensenyament de la religió una
importància que no li correspon en
un estat laic; adoctrinant en el sentit que l’Església ho ha fet sempre:
relega la dona a un paper submís,
específicament protector de la llar i
de segona fila en la presa de decisions. De l’altra, la LOMQE reforça i
apadrina les escoles que segreguen
per sexe, que són majoritàriament
centres privats catòlics.
No hem d’oblidar que precisament el Vaticà no ha signat la
Declaració Universal de Drets Humans i que sols ha subscrit 10 de les
103 Convencions Internacionals de
Drets Humans. Entre els convenis
no signats hi ha la supressió de la
discriminació basada en l’ensenyament i la protecció als drets de les
dones; és a dir, que obertament

no considera la importància de la
igualtat de gènere i permet la segregació de sexe en l’ensenyament.
La LOMQE eleva la religió a assignatura avaluable amb la mateixa
consideració que altres matèries específiques en primària i secundària
obligatòria, i en batxillerat queda
com a assignatura específica optativa, però per damunt de la llengua
cooficial de la comunitat autònoma.
L’adoctrinament religiós catòlic es reforça amb la desaparició de
l’assignatura Educació per la Ciutadania, matèria que incloïa, entre
altres temes, el de la igualtat efectiva
entre dones i homes, i la desaparició també com a matèria troncal de
l’Educació Eticocívica, que permet
incloure-hi el tractament de l’eradicació de la violència de gènere.
Escoles segregadores
La LOMQE és el marc idoni per a
una educació diferenciada de les
xiques i xics. Aquest passat estiu,
tan prompte com va conéixer les
sentències andaluses, el ministre
Wert va ratificar la seua intenció de
protegir les escoles que segreguen
per sexe. Malgrat les sentències en
contra de la concertació d’escoles
andaluses que impartien classes separadament de xiquetes i xiquets,
Wert ha modificat l’article 84.3 de
la LOE, sobre l’admissió d’alumnat
en centres públics i privats concertats, i ha incorporat a la nova contrareforma l’articulat que ho permet, afegint-hi que no constitueix
discriminació el fet d’admetre una
organització diferenciada per sexes.
És a dir, que si s’aprova la nova reforma es podran subvencionar amb
diners públics escoles privades que
impartisquen classes a xiquetes i xiquets per separat, fet que atempta

directament contra la llei d’igualtat
de tracte.
Per si no quedara suficientment
clar el caire masclista en el contingut de la LOMQE, la redacció del
text, de manera reiterada, utilitza un llenguatge exclusiu que no
visibilitza la mestra, l’alumna, la
directora... Aquesta mostra de desconsideració és, sense cap dubte,
un exemple ben palés de la intenció
de fer prevaldre un model educatiu
desigual i discriminatori envers la
dona.

Es podran
subvencionar amb
diners públics
escoles privades que
impartisquen classes
a xiquetes i xiquets
per separat, fet que
atempta directament
contra la llei d’igualtat
de tracte.
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Habitatge digne, dret de les dones
El dret a un habitatge
adequat es troba arreplegat
en l’art. 25 de la Declaració
Universal de Drets Humans
de 1948, per tant, passa a
formar part de l’elenc de
drets humans reconeguts
internacionalment i resulta
aquest reconeixement
confirmat per la Unió
Europea. No obstant això,
a l’Estat neoliberal
i patriarcal espanyol
aquest dret és violat
sistemàticament i amb total
impunitat cada dia, cosa
que afecta tota la societat i
especialment els col·lectius
que es troben en situació de
desigualtat.
De més a més, hem d’assenyalar
l’especial situació de les dones que
conviuen en una igualtat formal,
però no en una igualtat material, i
ens allunyem, per tant, d’un marc
democràtic real. En efecte, a la pèrdua de l’habitatge i a la condemna
perpètua al pagament d’un deute
il·legítim, producte d’una legislació
hipotecària del segle XIX de base estafadora i mercantilitzadora d’un bé
de primera necessitat, cal sumar-hi
la socialització diferencial de gèneres. En primer lloc, això té com
a conseqüència que, pel que fa als
homes, els sentiments de fragilitat,
frustració i depressió s’aguditzen a
causa del seu rol de “sustentador”
que els condueix a una insatisfacció i paralització molt més gran que
en el cas de les dones. Aquestes,
com que se socialitzen en un medi
social, econòmic i polític molt més
hostil, viuen processos d’apodera-

ment molt més intensos i ràpids.
D’aquesta manera, la major part
dels lideratges de la ciutadania durant el procediment d’execució hipotecària veuran en les dones el seu
màxim exponent i això es reflecteix
en una major participació i impuls
d’aquestes en la lluita de les Plataformes d’Afectades per les Hipoteques (PHA). En segon lloc, la incidència d’aquesta legislació és major
en el cas de les dones per raó del
caràcter patriarcal del sistema capitalista, fet que ens col·loca en una
situació de major vulnerabilitat: famílies monomarentals, contractes a
temps parcial a causa del seu rol de
dona cuidadora, salaris ínfims etc.,
protagonistes totes elles de la forçada feminització de la pobresa i precarietat sociolaboral. Però, davant
d’aquest obscé i obstinat marc, les
dones especialment hem impregnat
les PAH fins a arribar convertir-les
en espais esperançadors, horitzontals, amables, rebels i de completa
dignitat. Som nosaltres les que majoritàriament participem de manera
activa en les assemblees de persones
afectades, en les negociacions amb
les interessades, aprofitades i egoistes entitats bancàries o, megàfon
en mà, posant en una situació compromesa un doble sistema alienador
i inhumà. Perquè sense dones no hi
ha revolució ni revolució possible
sense dones. El nostre objectiu no
és solament canviar una legislació
reproduïda pel PPSOE, sinó també
conquistar definitivament el dret a
un habitatge digne.
JUNTES PODEM!
SÍ QUE ES POT!
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El nostre objectiu
no és només canviar
una legislació
reproduïda pel
PPSOE, sinó
també conquistar
definitivament el
dret a un habitatge
digne.

Rosana Montalbán Moya,
Iolanda Prats Desé.
PAH-Valencia (http://www.afectadesperhipotecavalencia.org)
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La salut laboral i dona treballadora
Els successius rescats
bancaris que els governs
estatals decideixen des de
l’any 2008 estan tenint un
cost social molt alt, ja que
totes les decisions apunten
en la mateixa direcció:
retallar drets i prestacions
a la ciutadania, augmentar
la pressió fiscal sobre les
rendes del treball, i vendre les
infraestructures i els serveis
públics al capital privat.
De forma urgent i antidemocràtica es canvien
les lleis en la direcció de perdre drets
socials i laborals barata propiciar
una major llibertat de la patronal
per a contractar, despatxar i modificar les condicions de treball del seu

personal. I amb l’excusa d’afrontar
la crisi de manera més competitiva,
s’abandonen les polítiques d’igualtat, la prevenció de riscos laborals i
la sostenibilitat mediambiental de
les accions productives.
És en aquest context, i com que
la nostra societat és encara molt
masclista, on la igualtat d’oportunitats té per davant un important
camí per recórrer, ja que l’increment
de la injustícia social repercuteixen
amb més intensitat en les dones. I el
terreny de la salut laboral no és una
excepció. Contràriament al que s’ha
expressat en la normativa i en tot tipus de publicacions, la prevenció de
riscos laborals és considerada per la
major part de les empreses i els poders públics una despesa econòmica
que disminueix els beneficis empresarials però, si se’n prescindeix,
s’incrementen els problemes de salut vinculats amb el treball. Prin-

cipalment entre els col·lectius més
exposats hi ha les treballadores.
Això és així perquè la major part
dels contractes temporals i els de
treball a temps parcial són portats
a cap per dones. I amb la reforma
laboral es permet a l’empresa exigir
la realització d’hores extres també
en aquest tipus de contractes. Un
estratagema que permet un doble
estalvi: pagar més per menys i estalviar la inversió en prevenció, atés
que la incorporació de les mesures
de prevenció en aquestes condicions
de treball és molt baixa i la inspecció del compliment de les normes es
fa molt difícil, com ja ha expressat
altres vegades la mateixa autoritat
laboral (vegeu l’informe anual de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de 2011).
Una altra retallada vinculada
també amb la reforma laboral s’ha
produït en desposseir els convenis

col·lectius del seu valor i el seu caràcter vinculador. A manera de punta
de llança, aquests convenis estaven
sent, els últims anys, un instrument
per a introduir progressivament les
mesures d’igualtat, conciliació i salut laboral que encara no estaven

recollides en les lleis laborals. I és
pitjor on no hi ha regulació.
Destaquen sobretot el sector
del treball domèstic i el de la cura
de persones dependents, en què la
prevenció i la salut laboral a penes
hi estan previstos, i depenen quasi
sempre de l’esforç i la voluntat de
la persona treballadora. Un aspecte
molt important en aquest àmbit és
el seguiment i la revisió regular de la
pròpia salut. Però les treballadores
moltes vegades es veuen pressionades a desatendre les seues consultes
mèdiques i revisions programades. I
quan disposen del seu temps lliure
l’utilitzen abans per a acompanyar
els seus fills i filles i les persones
majors al centre de salut, i recorren
en un percentatge significativament
superior que els homes a l’automedicació; amb tots els problemes que
això comporta a mitjà i llarg termini
per a la seua salut personal.
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Una vida sense violència,
dret de les dones
Si la crisi està servint
d’excusa als governs per a
adoptar mesures restrictives
de drets i retallades, les dones
són les més perjudicades.
Amb una reforma laboral
que legalitza la precarietat i
l’explotació laboral i amb un
desmantellament dels serveis
públics com sanitat, educació,
dependència i assistència
social s’han agreujat més
les desigualtats socials i
de gènere. Mentrestant,
seguim sumant víctimes del
terrorisme masclista.
Hem acabat l’any amb
49 dones assassinades
per la parella o l’exparella. Però tots
aquests feminicidis no són suficients
perquè els governs adopten mesures
reals i efectives que posen fi a aquesta xacra. Tenim una llei contra la violència de gènere des de l’any 2004
que pràcticament no s’ha desenvolupat. En canvi, el govern valencià
acaba d’aprovar una llei autonòmica
buida, una cortina de fum, quan el
que ha de fer és desenvolupar totes
les competències que li dóna la llei
estatal. Els governs del Partit Popular no han fet altre que retallar en
prevenció o assistència, i han deixat
les dones en situació de maltractament totalment desemparades. Es
continua amb la política de retallades i es pretén desviar l’atenció social
al fet de si la víctima havia presentat
o no denúncia.
Hem de parlar de violència institucional, aquella que exerceix el govern del Partit Popular, que davant
les agressions i assassinats de dones,
respon amb més retallades en prevenció, educació, ajuda i assistència.
No hi ha formació per a les persones
professionals que intervenen en tot
el procés, no hi ha xarxa assistencial
d’ajuda ni de protecció, com tampoc
possibilitats de trobar faena. Hi ha
desnonaments, deutes, desprotecció. Però sobretot hi ha molta por
per part de les dones maltractades.
També por de perdre la custòdia de
les filles o fills, que la llei de custòdia
compartida imposada facilita, ja que
en molts casos atorga la custòdia de
menors a pares maltractadors.
Moltes dones en situació de maltractament es veuen impossibilitades a denunciar per falta de recursos
econòmics per a mantindre’s elles i
les seues criatures. A més, la nova llei
de taxes judicials els fa més difícils
encara les coses, ja que si volen divorciar-se del maltractador han d’assumir el pagament d’aquestes taxes.
Aquesta reforma del ministre de Justícia s’ajunta amb el seu anunci de la
reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes per violència de gènere. Davant les incongruències de la reforma, el Consell General del Poder Judicial ha emés un informe en el qual,

entre altres qüestions, adverteix que
l’avantprojecte elimina la consolidació dels termes “delictes relacionats
amb la violència de gènere”.
A Guatemala, Mèxic, Colòmbia...
es parla de feminicidis perquè els
seus governs no exerceixen cap acció
per evitar els assassinats masclistes. Parlem, doncs, de feminicidis a
l’Estat espanyol perquè el govern té
responsabilitat directa sobre totes i
cada una d’aquestes morts perquè no
ha fet res per evitar-les. És palés que
el seu interés ha sigut des del principi invisibilitzar aquest tema: el que
no es veu, no existeix. Però aquesta
violència de gènere, estructuralment
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arrelada en la nostra societat patriarcal existeix i és tan real com la barbaritat d’aquestes 1.209 dones assassinades en dèsset anys a les mans
de les parelles o exparelles, víctimes
totes elles del terrorisme masclista.
No podem oblidar tampoc la
brutalitat de la violència masclista
que suposa el tràfic de dones i xiquetes per a l’explotació sexual. Estem
constituint un model social basat
en les desigualtats, l’explotació, la
violència envers les dones. On són
considerades cossos per al plaer, estereotips sexistes que contribueixen
a la violència masclista. Per això,
quan denunciem campanyes denigrants contra les dones, com ara la
nova moda del body sushi o la proliferació dels hipermercats del sexe,
estem denunciant una cosificació de
les dones que fa una apologia directa

de la violència contra aquestes.
Les dones tenim dret a una vida
sense discriminacions ni violències
de cap tipus, encara que aquest dret
fonamental seguisca oblidat diàriament arreu del món. Un món on
se’ns mutila, viola, maltracta, oculta
o ven. On se’ns nega l’accés a la sanitat o l’educació, al treball digne, a la
participació en la presa de decisions.
Un món on se’ns prostitueix o se’ns
obliga a casar-nos, on se’ns continua matant per qüestions d’honor i
s’utilitza el nostre cos com a botí de
guerra. Un món que deixa que milers de dones muiren cada dia en el
part o en avortaments clandestins.
Que continua fent els ulls grossos o
justifica la violència masclista en les
relacions de parella, les violacions o
els abusos sexuals de dones i xiquetes arreu del món.

Resistències
enfront de la
crisi
És ben cert que la
crisi ha deixat al descobert les desigualtats socials i de
gènere i la contradicció entre beneficis econòmics i estat del benestar. Un estat del benestar que es
fonamenta en la cura de les persones –assumida majoritàriament
per les dones– i que passa necessàriament per una major qualitat
de vida de la població mitjançant
treball i habitatges dignes, educació i sanitats públiques, escoles infantils, serveis d’atenció a persones
dependents, etc.
També, i no menys important,
per unes polítiques públiques que
garanteixen les mateixes oportunitats a dones i homes. En molts
països, la igualtat de gènere només
existeix en les lleis, però no és real.
Un exemple clar n’és el de l’Estat
espanyol.
Així i tot, estan en perill també
els drets reconeguts per les lleis, en
una pretensió d’aquest govern de
retornar les dones a l’àmbit privat
i amb el paper de submises a la voluntat dels homes. Una pretensió
que ens recorda massa aquell model de castedat que la dictadura va
imposar en arrabassar-nos els drets
de què gaudíem en la república.
Fins ara només hem vist que les
mesures adoptades pels governs
per afrontar la crisi han sigut retallades de drets que han portat més
atur, desnonaments, congelació
salarial, exclusió i pobresa en grans
sectors socials. Que han deixat les
dones en situació de maltractaments totalment desemparades,
sense ajuda ni protecció. Mesures
que s’han adoptat amb l’excusa de
la crisi, però que responen a una
ideologia feixista i profundament
masclista. Al·legant motius d’estalvi, s’obliden dels nostres drets
i s’engrandeix cada vegada més la
bretxa de discriminació. La banca
i les grans fortunes són les úniques
afavorides per uns governs que
s’han doblegat a les exigències dels
mercats financers.
Vivim moments de mobilitza-

cions socials importants. El poble
és rebel·la contra les injustícies, la
corrupció, les desigualtats. Marees
de tots colors omplin els carrers, la
ciutadania mostra la seua indignació i rebuig envers un govern mentider i immers en la corrupció.
Les dones sempre hem sigut les
pitjor parades en qualsevol situació, més en les èpoques de crisi. Per
això sabem molt de lluita i resistència. Estem acostumades a eixir
als carrers a reivindicar el nostre
dret a decidir, a viure una vida sense violència, a un treball digne i en
iguals condicions que els homes, a
reivindicar el lloc que per dret ens
correspon.
Conscients que només amb la
igualtat real i efectiva podem aconseguir un veritable canvi social, un
model econòmic sostenible que
pose l’ull en el benestar de les persones i els pobles i no en els beneficis financers, lluitem des de la resistència i l’activisme feminista per fer
front a l’atac del patriarcat, rearmat
amb aquest govern de signe clarament feixista.

Sabem molt de
lluita i resistència i
estem acostumades
a eixir als carrers a
reivindicar el nostre
dret a decidir, a
viure una vida sense
violència, a un treball
digne i en iguals
condicions que els
homes, a reivindicar el
lloc que per dret ens
correspon.
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Les dones i la sanitat
en temps de crisi
Les polítiques neoliberals dels
governs estan desmantellant
el sistema públic de sanitat.
Una conseqüència directa
n’és la reducció de llocs de
treball, cosa que redunda
en més desocupació en les
dones, atés que la sanitat
és un sector feminitzat.
Així mateix, les retallades
en els serveis, en especial
en atenció primària,
perjudiquen la qualitat
assistencial i tanquen el
camí obert a detectar la
morbiditat diferencial que
afecta més dones (anèmies,
anèmies ferropèniques i
hipotiroïdismes, etc.), ja
que, amb l’excusa de la crisi,
no es realitzen les anàlisis
clíniques (que no són cares)
per a poder diagnosticar-les.
Partint del fet que hi ha diferències
biològiques entre dones i homes, les
malalties que pateixen les unes i els
altres, la simptomatologia i la diferent metabolització de fàrmacs, la
retallada en investigació tindrà conseqüències en la realització d’estudis
que detecten les causes de cansament i dolor, símptomes principals
que condueixen les dones a demanar
assistència en atenció primària. Les
causes solen ser malalties cròniques
per a les quals falta una ciència de
l’atenció primària.
No ens consta encara que les retallades hagen afectat la prevenció se-

cundària del càncer de mamella com dicalització creixent, perquè és més
la pràctica de les mamografies, enca- fàcil receptar que atendre i educar
ra que, fins i tot en bé de les dones, per a la salut sexual o per a millorar
hi ha un debat internacional sobre l’autoestima de les dones.
També la crisi va aguditzar la
l’eficàcia del cribatge, ja que no disminueix les taxes de mortalitat. Pot- càrrega de la doble jornada laboral,
ser aquesta crisi hauria de servir per amb el treball domèstic i les tasques
a tornar a pensar en quins grups de d’atenció a les persones dependents
població i amb quins factors de risc per a les quals ja no es reben ajudes
s’haurien de practicar mamografies ni hi ha treballadores familiars que
o potser millor encara ecografies. No puguen alleujar la càrrega de la dona
obstant això, sí que s’han limitat les que exerceix la tasca de cuidadora.
visites als especialistes en ginecolo- El dolor de columna i articulacions
gia i les pràctiques de la citologia del seran de les primeres conseqüències,
cèrvix uterí, única forma que tenim però també l’insomni i l’increment
de previndre el càncer de cèrvix. La de l’ansietat.
D’altra banda, un aspecte graparadoxa és que el sistema públic
gasta un dineral en temps de retalla- víssim de la crisi que incideix sobre
des per a un vacuna (la del papil·lo- l’increment de mortalitat ha sigut
ma virus humà) que només cobreix l’augment de suïcidis en persones
dues soques de les quinze que poden que estan patint un procés de desproduir càncer de cèrvix, i que a Es- nonament per impagament de la hipanya només afecten el 25% de les poteca. Aquesta onada de suïcidis no
http://salut.intersindical.org
dones que han patit càncer; per tant, s’havia observat en crisis anteriors.
Seu: Juan de Mena, 18, bxs. 46008 VALÈNCIA.
migrants
que enfins i tot les dones vacunades
Telf 963 153queden
506 - 963 919Les
147 persones
Fax 963 924
334
exposades al 75% dels virus que po- cara no tenen tota la documentació
den produir càncer. Sense comptar quedaran, per llei, sense assistència
que la vacuna ha produït tres vega- sanitària, fet que suposarà un incredes més efectes secundaris i alguns ment de malalties, en especial, les inde molt greus, que les altres vacunes. feccioses, amb el risc que això comS’obri, per consegüent, l’interrogant porta per a la pròpia salut, així com
de quines han de ser les prioritats en per a la de la resta de la població, ja
la despesa dels escassos recursos en que poden rebrotar malalties com
comptes de retallar indiscriminada- les tuberculosis. Ara bé, cal dir que,
ment i pagar grans factures a la in- en aquest cas, el personal sanitari
dústria farmacèutica sense evidènci- s’ha mostrat objector respecte a deixar d’assistir les persones migrants i
es científiques.
Tant els centres de planificació s’ha negat a acceptar unes condicifamiliar com l’atenció a la salut se- ons que ataquen l’ètica professional.
xual i reproductiva, que ja tenien En aquest sentit, cal dir també que,
carències, es veuran afectats per les arran d’aquesta nova situació, han
mesures de retallades, com també sorgit moltes xarxes organitzades
les xarxes de suport a la salut men- que atenen persones migrants, gràtal, patiran una tendència a la me- cies al voluntariat de professionals

RetAllar en SalUt
És RetAllar els Teus DreTs

d’atenció primària, amb la consegüent càrrega suplementària afegida als seus ja sobrecarregats dies
laborals. També la nova normativa
xenofòbica pot afectar les dones que
es dediquen a la prostitució o les sotmeses al tràfic amb fins d’explotació
sexual. Fins ara podien rebre ajuda
per a previndre o tractar les malalties de transmissió sexual, l’hepatitis,
o altres infeccions.
Deixar d’atendre grups de població exclosos dels drets de ciutadania
empitjorarà els riscos a malalties infeccioses, no sols del col·lectiu, sinó
de tota la població. La crisi econòmica s’estén a la sanitària.

SALUT
És més fàcil
receptar
que atendre i educar
per a la salut sexual
o per a millorar
l’autoestima de les
dones.

Dra. Carme Valls
Directora del Programa Dones, Salut i
Qualitat de Vida. caps@pangea.org

Pornografia o imbecil·litat
entre les ombres de Grey
No sabia que existien les ombres
amb nom propi fins que dimarts
passat una companya de treball va
despertar la meua vanitat. “Tu que
eres escriptora –em preguntà– em
pots explicar què vol dir quan una
expressió es repetix molt?”. Jo, escriptora, bé mira, no sé... en poesia,
en microrelats la repetició té una
intenció... però... I la meua companya s’explicava, “i, en una novel·la?”.
I l’escriptora intentava defensar el
gremi, mira depén, igual passa com
en la música i va lligat a un personatge... La conversa anava interessant-nos més i s’aproximava a
la confidència. Ara pregunte jo, es
tracta d’una traducció?, perquè les
traduccions solen tindre errors... i finalment, la meua companya, que em
confessa la seua preocupació.
Mira, no, és que estic llegint 50
sombras de Grey, perquè me l’ha

deixada la meua cunyada i més que
fixar-me en la trama, m’obsessiona
que repetisquen una i mil vegades la
mateixa expressió “fruncir el ceño”,
tant m’obsessiona que m’he arribat
a anotar les repeticions. Aleshores
m’explicà de què anava la novel·la, sí,
la qui llig tot Cristo, és una relació de
submissió i masoquisme, consentit,
entre una dona jove i un home ric,
ben plantat i madur. I en eixe precís
instant vaig caure que es tractava del
llibre del qual parlava la notícia de
premsa que havia llegit la vespra, i
que m’havia fet pensar en la imbecil·
litat humana: una jove havia mort a
mans del seu amant per imitar els
jocs sexuals de 50 ombres de Grey,
la mort li l’havien provocada les 123
bastonades de l’amant.
Què tinc jo contra la pornografia,
o contra l’erotisme? Què tinc jo contra l’exhibició, o l’evocació d’actes se-

xuals? Què tinc contra el desig? Res,
estic a favor del sexe, adult, consentit, tendre, sincer, amb llum, sense
pecats... Què tinc contra els nous
gèneres literaris, com les fanfiction,
que es troben en l’orige de 50 ombres
de Grey? Res, estic a favor de la recreació, la intertextualitat, el joc, la
creació en xarxa... Què tinc contra
les novel·les eròtiques? Res, m’agraden per exemple Els quaderns d’en
Marc i us els recomane, perquè com
diuen els crítics es tracta d’una “història sorprenentment vibrant i ben
escrita, on no manca la tendresa, i
on caben totes les fantasies eròtiques imaginables” i que les males
llengües han atribuït a l’escriptor català Manuel de Pedrolo. Un llibre on
“el sexe, lluny de ser un tabú o una
repressió, és una festa contínua i inacabable”; un llibre que parla, d’una
manera específica, de la condició se-

MANOLA ROIG

xual de la dona, o més ben dit, “de la
condició de la dona com a criatura
sexual, amb una voluntat i unes necessitats pròpies”.
Ara bé, estic en contra de la mala
literatura perquè sempre provoca
víctimes. Algunes són fictícies com
Madame Bobary, que perd la raó i
la vida per les novel·les amoroses,
o com el Quixot, que perd la raó
per les novel·les de cavalleries. Però

d’altres són reals, com la jove que va
morir perquè va pensar que 123 bastonades la farien ser més feliç, perquè va pensar que la seua sexualitat
necessitava la violència que descrivia
aquella escriptora que repetix els
mots com l’amant de la jove va repetir les bastonades, per imbecil·litat.
Rosa Roig
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LLIBRES I AUDIOVISUALS

Mujeres bajo sospecha
Memoria y sexualidad 1930-1980,
Raquel Osborne
És “un estudi sobre
les sexualitats dissidents sota el franquisme...”. “Mujeres bajo sospecha”
també és una exposició oberta al
públic a l’Ateneo de
Madrid fins al 10
de febrer.

Eulàlia Lledó Cunill
“Aquest volum descabdella alguns dels
fils de la constant,

L’Organización de Mujeres de la
Confederación de STES-Intersindical ha fet la novena edició del seu
calendari Temps de dones, dones en
el temps. Enguany està dedicat a les
dones artistes en diferents camps, no
solament de la pintura o l’escultura,
sinó que va més enllà i hi inclou un
espai reservat a artistes de la dansa,
el circ o la màgia.
Com tots els anys, cada dia del calendari fa un repàs a manera d’efemèrides de dates assenyalades, com ara
el Dia de les Dones, el dret al vot i del
naixement, mort o obres de les artistes dels diferents camps.
El calendari Creadores d’Art és
un eina que serveix per a treballar
la igualtat en les escoles. Al final del
calendari hi ha les unitats didàctiques per a primària i secundària que
complementen els continguts del calendari i es converteixen en un instrument necessari i molt sol·licitat pel
professorat. Es pot descarregar en:
http://www.intersindical.org/docs/
TempsDeDones_2013_STEPV.pdf

Sisena edició

Tijeras para todas

Beatriz Gimeno
En aquest assaig, Beatriz Gimeno proposa punts de fugida i
nous arguments a un
debat que, ara com
ara, està col·lapsat,
al voltant de la prostitució.

Sense veu ni vers, conte breu
Encarna Sant-Celoni i Verger
Primogènita viva del segon matrimoni patern, havia d’haver sigut mascle i sa, però
vaig nàixer femella i sorda: nul·la persona
i decepció doble, per tant, d’un progenitor
mancat d’hereu, després de la mort del gran,
Jaumet, i també de la de Joan, el meu germanastre. I vaig morir el 1472, rica com el
grill i sense moure soroll, al nostre casal de
Gandia, després de setanta-quatre anys de
viure-hi reclosa, tota ulls i nas i mans –que
no orelles–, entre seda, lli i estopa.
Conte sencer: http://www.escriptors.cat/autors/santcelonie/Sense_veu_ni_vers.pdf

Temps de dones,
dones en el temps
Creadores d’Art

Un proyecto de
coeducación. La
Naturadora, Vicent
Porquet i Eltakataka

La prostitución

Representaciones extremas de la mujer
en el arte contemporáneo,
Irene Ballester Buigues

Cambio
lingüístico
y prensa

Cortometrajes
por la igualdad

Vídeo promocional en Vimeo:
http://vimeo.com/55523227
Més informació en lapelucadeluca.com.

El cuerpo abierto

“Subvertir la mirada masculina sustentada en la fal·làcia bíblica que les
dones van ser creades per al plaer dels
homes serà el principal objectiu de
les obres d’aquestes
dones artistes, utilitzant el seu cos sense limitacions, perquè
les limitacions únicament han sigut establides pel patriarcat...”.

La peluca de
Luca

imparable i tenaç evolució de la llengua en
la premsa...
També a resseguir de quina manera la
llengua es deixa inscriure subtilment o grosserament sentits i judicis, matisos i textures
quan es tracta de comportaments humans,
sentiments o pensaments, prejudicis o desitjos i, més concretament, a l’influx que els
biaixos ideològics tenen en l’ús de la llengua
respecte al sexe femení.

Ahora no puedo, de
Roser Aguilar (conciliació, desigualtat). Libre directo, de Bernabé Rico (emancipació i
apoderament). Pornobrujas, Juan Gautier
(violència sexual). Sólo sé que no sé nada,
d’Olatz Arroyo (rols de gènere). El DVD es
pot sol·licitar en:
cortosigualdad@gmail.com

Textos sobre
violencia machista
en los movimientos
sociales.

¿Qué te hago?
¿Y yo qué
hago?

“... eina col·lectiva,
una arma llancívola
per a la reflexió, el debat i l’acció contra les
agressions. Animar
les ties a denunciar, actuar i a respondre la
penya en general que s’autogestionen el treball de desconstruir l’imaginari sexista que
ens toca, ens punxa i ens travessa...” .
Es pot descarregar ací:http://www.feministas.org/IMG/pdf/TIJERAS.pdf

Integra2 Mundo
El tema dels micromasclismes contat a
través de tres xiques que es reuneixen per a
prendre un café i parlar de les seues vides i
les seues parelles. Aquest vídeo va ser realitzat en el marc del projecte Migrante TV.
Es pot veure i descarregar ací:
http://vimeo.com/56873579

Cuentos infantiles por la
igualdad de género

Oliva Acosta

Col·lecció Violeta Infantil
És una sèrie de llibres
infantils il·lustrats dirigits a un públic de 3
a 8 anys.
h t t p : / /c u e n t o s i n fantileseigualdadgenero.blogspot.com.
es/2013/01/enlaces-de-interes.html

Las constituyentes
Documental sobre les
27 dones, diputades i
senadores, que des del
seu treball parlamentari en la legislatura
constituent de 1977,
van ser protagonistes
del canvi polític cap a
la democràcia a l’Estat espanyol. Un treball audiovisual inèdit fins ara en la nostra
història, i que desborda actualitat.

Exemple d’una activitat didàctiques inclosa en el calendari 2013:
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En clau de dona
Alguns dels comunicats
i actes diversos en
què ha participat
Intersindical Valenciana
¢ Intersindical considera
intolerable l’espectacle de lluita
de fang i nus integrals de dones
en un restaurant ...
... Aquest tipus d’espectacles converteixen les dones en un objecte
de consum sexual, i aquesta cosificació indueix a una apologia directa de la violència contra aquestes...
¢ La desigualtat de gènere
i la precarietat de l’estat del
benestar en la crisi
... L’envelliment progressiu de la
població, la privatització de serveis públics amb les polítiques neoliberals, l’augment de càrregues i
responsabilitats en les dones amb
la consegüent precarització de les
seues vides posen de manifest la
insostenibilitat del sistema actual
de repartiment del treball...
¢ Quaranta-dues
concentracions acoloreixen els
carrers de violeta

orientación sexual o identidad
de género, en el mundo laboral
y social, revindicamos la
corresponsabilidad y el reparto
del trabajo doméstico y de
cuidados...

¢ El 8 de març és un dia per a
recordar la història de les dones

Una història de vindicacions i lluites per a aconseguir una societat
justa on totes i tots tinguen els
mateixos drets laborals, econòmics, polítics, socials i culturals...
¢ El 29-M i el #14N Les dones,
a la vaga! De raons, no ens en
falten!
... La reforma laboral, la de les
pensions, les retallades en serveis
públics: sanitat, educació, dependència i, per descomptat, en igualtat, agreugen més les discriminacions de gènere. De motius per a
anar a la vaga, en tenim molts!

¢ El decret llei de mesures
urgents, lesiu per al personal
docent femení de la universitat.

¢ Jornada contra la
Discriminación Salarial, Puente
Genil (Andalusia)

... es necesario que se cumpla la
normativa laboral y de igualdad,
la implantación y seguimiento de
los planes de igualdad y la adopción de las medidas necesarias
para acabar con la discriminación
salarial y la eliminación de la segregación horizontal y vertical de
las mujeres en el mercado de trabajo...
¢ Jornada de Formació de
l’STECyL. Ponència “¿Porqué la
Confederación Intersindical es
feminista?” i xarrada-taller “El
lenguaje importa”
... lucha contra la discriminación
de las mujeres por sexo,

No totes les dones són víctimes de
les màfies, però sí la majoria...

d’horaris”, i “Llenguatge de gènere”.

¢ 28 de setembre, Dia pels
Drets Sexuals i Reproductius

¢ 25 de novembre: Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones

¢ STEPV en la Jornada de
l’Escola Oficial d’Idiomes amb
la ponència recuperació de les
dones en la història

¢ 1r de Maig. Les Dones tenim
drets!

... La Marea Violeta va unir milers de persones que, amb bufandes violetes i cartells amb lemes
diferents pels drets de les dones i
contra les retallades, la violència
masclista o pel dret a decidir sobre
el propi cos...

¢ Lidia Falcón O’neill presenta
el seu llibre “La pasión
feminista de mi vida” a la nostra
seu

¢ Jornada sobre precarietat
laboral en l’Ajuntament d’Alzira
La reforma laboral ha legalitzat
la precarietat i les treballadores
no poden accedir a una ocupació
estable. Menys salaris, menys possibilitats d’accedir a llocs de responsabilitat...
¢ Jornades de formació de
la Organització de DonesIntersindical. Las políticas
públicas en el actual contexto de
crisis sistemática y sus efectos
en las mujeres

... necessitat d’instaurar la república per a un veritable transformació. Una república que ens va
ser arrabassada, una guerra i una
cruel dictadura que es va cobrar
tantes víctimes i que va suposar
una reculada brutal sobretot per a
les dones, relegades de nou a l’àmbit domèstic, sotmeses a pares,
Estat i Església...

En uns moments de grans retallades en assistència social i dependència, exonerant l’Estat de la
seua responsabilitat amb aquestes
criatures. Una reforma hipòcrita i
sense trellat...
¢ Premis del concurs
Curtmetratges per la Igualtat

¢ III Jornada Europea de la
PPIINA

... nou patrocini, entre d’altres entitats, d’Intersindical.

... Per part d’Intersindical -membra de la PPIINA- van assistir
responsables d’Acció Sindical i de
l’Àrea de la Dona, que deixaren
palesa la necessitat que la resta
de sindicats incorporen aquesta
reivindicació, imprescindible en
la lluita contra la discriminació de
les dones, en els seus programes i
línies d’acció...
¢ Taula redona sobre la
reforma laboral i la seua
incidència en les dones, CCC
Octubre
... Junt amb representants del col·
lectiu Lambda i de CCOO, la intervenció d’Intersindical va ser de
rebuig a la reforma que legalitza
la precarietat i l’explotació laboral
de les dones...

¢ Trobada de la Unió de Dones
Agricultores i Ramaderes

... la desigualtat en el medi rural
i dels problemes que tenen les
dones per a accedir al mercat de
treball, tant d’explotacions rurals,
com altres treballs, deixa palesa
que la discriminació en el món rural és major que en l’urbà...
¢ Participació en la jornada
d’Esquerra Republicana “Dones
i política, noves perspectives
per a l’acció”

En el nostre activisme, l’objectiu
prioritari ha de ser la lluita per
eradicar-la. No consentirem que
s’invisibilitze que el masclisme
mata i que l’única forma d’aturar-lo és invertir en igualtat...
¢ L’àrea de Polítiques d’Igualtat
d’STEPV, en la Internacional de
l’Educació, Budapest

... l’estratègia 2010-2015 per a la
igualtat entre dones i homes, que
comprén la independència econòmica, presa de decisions, dignitat
i integritat i l’eradicació de la violència de gènere en totes les accions internes i externes ...
¢ II Jornada Violència de
Gènere: Activisme hui

¢ 23 de setembre, Dia contra
l’Explotació Sexual

¢ Roda d’Homes contra la
Violència Masclista

¢ Denúncia dels cursos de
prostitució
... l’activitat d’aquesta empresa ha
de ser prohibida immediatament i
sancionats els seus responsables, ja
que converteix les dones en un mer
objecte de consum sexual, i aquesta cosificació indueix a una apologia directa de la violència contra
aquestes...

... exigeix als governs estatal i autonòmic que complisquen els seus
compromisos adquirits en el protocol i la legislació nacional i els
derivats del dret internacional.
Que no anteposen les polítiques
d’ajustaments i les retallades a la
integritat física de les víctimes de
tràfic per a l’explotació sexual...
¢ Informe de l’àrea de la Dona
sobre explotació sexual
... la publicitat dels clubs d’alternar ven luxe, relax, confort. La
realitat és misèria per a les dones,
guanys per a proxenetes i màfies.

... a la Universitat Politècnica de
València, organitzada per la Plataforma Arte contra la Violencia
de Género, amb la ponència “Activisme feminista davant la crisi”...

... com tots els anys, Intersindical
hi acudirà per mostrar el seu rebuig a aquesta xacra...
¢ Formació en clau d’igualtat:
... durant aquest any s’han impartit els cursos de “Defensa personal
per a dones en situació de risc”;
“Usos del temps i racionalització

