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Manifest 8 de març de 2017,
Dia Internacional dels Drets de les Dones
Les dones i homes socialistes ens sumem a les reivindicacions del 8M per defensar els drets de les
dones i exigir la igualtat d’oportunitats a tots els àmbits. Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment d’amenaça internacional històrica
cap a les polítiques feministes, però amb l’esperança de la resposta massiva de dones i homes
per fer-hi front.
La mateixa setmana que Putin va despenalitzar la violència masclista a Rússia, la misogínia de
Trump va començar a donar els seus fruits: un dels primers decrets ha estat aprovar el restabliment
de la “Llei Mordassa Global”, segons la qual es prohibeix al govern d’EUA finançar organitzacions
internacionals de planificació familiar i clíniques on es practiquen avortaments, o que promouen la
seva legalització. A més, segons el darrer Eurobaròmetre, un 27% dels europeus justifiquen l’abús
sexual en determinades situacions (si la dona ha begut o vesteix de manera suggerent), demostrant
quant queda encara per fer per acabar amb la cultura de la violació també aquí, a la UE, on l’11% de
les europees de més de 15 anys han estat víctimes de violència sexual.
Les xifres tant estatals com catalanes demostren que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
està lluny de ser real en cap àmbit i que els valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en
una part de la nostra societat, i, el més perillós, ho està fent sota una aparença de neofeminisme
basat en la suposada llibertat d’elecció de les dones per mercantilitzar el seu cos i que està sent
impulsat per certs partits d’espectre ideològic tan divers com són Ciutadans o Podemos, que obvien
el biaix de classe social. A Catalunya ho estem patint amb l’intent de legalitzar el proxenetisme, molt
vinculat a la tracta.
Per això, en un moment on són més necessaris que mai els estudis de gènere i l’activisme pedagògic feminista, denunciem els atacs incessants del govern del PP als organismes específics i
polítiques d’igualtat impulsats en els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, com la supressió de
subvencions per a la formació en igualtat o la retallada, des del 2009, d’un 47,6% del pressupost
en polítiques d’igualtat i lluita contra la violència masclista.
La reforma laboral impulsada pel PP i amb suport de l’antiga CiU, ha afectat tota la ciutadania
però molt especialment les dones en precarietat, temporalitat i l’ocupació a temps parcial. Per primera vegada en 40 anys està caient la població activa femenina, amb la destrucció de 250.000 llocs
de treball, una pèrdua d’ocupació que triplica la masculina; específicament, en el sector públic, la
destrucció d’ocupació femenina arriba al 72%. L’atur femení registrat és del 51,5%. L’Estat espanyol
es troba en el 7è lloc de la UE amb major bretxa salarial. A menys sou, menys cotització i menys prestació per desocupació: la bretxa de gènere de la prestació contributiva d’atur és del 19% i, segons
els estudis d’UGT, la bretxa de gènere a les pensions és de 37,95%. El sostre de vidre perdura:
només hi ha un 20% de dones als Consells d’Administració a les empreses de l’Ibex35 i un 17% del
conjunt d’empreses a l’Estat espanyol no tenen cap dona a càrrecs directius.
Els governs estatal i català retallen i privatitzen l’Estat de Benestar, i no es creuen les polítiques de conciliació. Les dones treballen 21 hores setmanals més que els homes en el treball domèstic. El 82% de les persones cuidadores principals dels nens i nenes de 0 a 3 anys són les mares, el
7,5% les àvies i només el 4,8% els pares. El govern català no inverteix en una xarxa pública d’escoles
bressol tal i com ha demostrat en aquests pressupostos, on ha invertit 3 milions d’euros en 200
escoles bressols concertades i 0€ per a les públiques.
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Les dades oficials de violència masclista són esfereïdores: 60 dones van ser assassinades l’any 2015
a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. El 2016 van ser assassinades 6 dones aquí, 44 a tot l’Estat. I
aquest 2017 portem, de moment, 10 víctimes, 1 a Catalunya. I són només la part més visible: 10.016
dones van ser ateses al telèfon per a víctimes de violència masclista l’any passat, de les quals el 58,16%
convivien amb filles i fills. També es van denunciar 679 agressions sexuals i 766 abusos sexuals contra
dones, sobretot joves. Per altra banda, 9 dels 10 jutjats que donen menys ordres de protecció són catalans i el govern del PP encara no ha confirmat si es tancaran 29 jutjats de violència sobre la dona dins
la “reorganització” proposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, governs socialistes
amb polítiques amb visió transversal de gènere: Llei d’Igualtat, Llei Integral contra la violència de gènere, Llei de la Dependència, Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals d’igualtat, …i també ho fem des de l’oposició, per exemple amb la proposta socialista del Pacte d’Estat contra
la violència de gènere, votada per unanimitat al Congrés.
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos
econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi, especialment centrat en lluitar contra la
violència de gènere, la bretxa salarial i la manca de conciliació. Per tot això, exigim:
• Reposar els organismes i polítiques específiques d’igualtat desmantellades, amb recursos, reforçant la prevenció en violència de gènere, especialment entre joves, i fomentar les noves masculinitats.
• Que els governs estatal i català liderin el Pacte d’Estat contra la violència de gènere amb tots els
agents polítics i socials per garantir recursos, l’acompanyament judicial personalitzat en els Jutjats
Especialitzats per a les dones víctimes i la formació específica acreditada per als membres de la magistratura especialitzada prèviament a ocupar el càrrec. A més de garantir el manteniment dels jutjats
de violència sobre la dona VIDO.
• Promoure un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents
de lluita contra la xacra masclista.
• Derogar la Reforma Laboral i aprovar la Llei d’Igualtat Salarial i la Llei d’Usos del Temps.
• Derogar la LRSAL i fomentar un model municipal públic basat en polítiques amb perspectiva de gènere transversal.
• Defensar els drets reproductius i de planificació familiar de les dones, també de les menors. Retirar
l’avantprojecte de Coresponsabilitat Parental
• Enfortir la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
És imprescindible aconseguir la implicació copartícip de dones i homes per rebel·lar-nos i trencar els estereotips de socialització vigents. Tota la societat ha de mobilitzar-se per exigir als governs respostes
efectives, tal i com es va fer fa dos anys amb el Tren de la Llibertat, on vam aconseguir la retirada de
l’Avantprojecte de Llei de l’Avortament del PP, les manifestacions mundials de Women’s march en
defensa dels drets humans atacats pel neoliberalisme patriarcal, misogin, homòfob i racista de Trump, o
les concentracions locals mensuals de repulsa als assassinats masclistes.

Prou excuses: ens els drets de les dones, ni un pas enrere!! Volem fets, no paraules!
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