RESOLUCIÓ PSC al 4t congrés de dones del Baix Llobregat
LES POLITIQUES QUE PROMOUEN LA IGUALTAT DE
GÈNERE, SON TAMBÉ UNA PRIORITAT ECONÒMICA.

Actualment al nostre país, assistim a decisions i reformes dels governs de dretes autonòmic i
estatal, clarament direcciónades cap un canvi de model social, retornant de forma inexorable
a plantejaments clàssics i patriarcals. No són casuals, ni neutres que els sacrificis
pressupostaris més importants es centrin, per exemple, en les escoles bressol o bé en la
implementació de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.
Tampoc és improvisada una reforma laboral que precaritza el mercat de treball i que atenta
especialment als drets dels treballadors i treballadores a conciliar la seva vida laboral, familiar i
social.
Com serà una societat on es dificulta l’accés dels nens i les nenes a l’etapa educativa 0‐3, on
sigui quasi impossible aconseguir recursos per a les persones dependents i on les relacions
laborals a l’empresa facin quasi incompatible gaudir en plenitud el fet de ser mare amb ser
treballadora?. Estem parlant del retorn a un agreujament dels nivells de discriminació de
gènere, on les dones estan tornant a l’espai privat, obligades a exercir rols de cura, i cada cop
amb més obstacles per accedir al mercat laboral amb igualtat d’oportunitats. Caldrà tenir
present les conseqüències que tindran els patiments emocionals, provocats per la vivència de
greus situacions econòmiques, laborals i de risc d’exclusió social de moltes dones. Quan la
salut social femenina està clarament afectada per aquest escenari, automàticament entren en
risc els altres aspectes psíquics i fins i tot els físics.
No pot ser que tots els anàlisis i lectures que es fan de la crisi i els seus resultats, estiguin
cegues al gènere i que no valorin en cap moment l’impacte específic en la vida de les dones.
No pot ser que el gruix de les reformes i retallades es centrin en aquells serveis públics que
tenen a veure amb la vida quotidiana de les persones i pensar que això no té biaix de gènere.
Seran les dones les grans damnificades de tot plegat, cobrint les mancances imposades als
sistemes de serveis de benestar. Aquesta sobrecàrrega posarà en risc la seva salut i els seus
processos de creixement personal, social i laboral.
La sensació de que aquest problema de diferencia entre dones i homes no existeix es fruit de
un discurs de la dreta que ha acabat calant a la societat. Si no es parla, no existeix. El govern
central ha eliminat la web informativa de l’antic ministeri d’igualtat. Cada cop hi ha menys
campanyes de sensibilització, a les escoles la coeducació no es un prioritat en la nova LOMCE.
Nosaltres creiem que això també es un mode de violència. La violència institucional. El silenci.
Davant d’aquesta situació, els i les socialistes treballarem per garantir el desenvolupament
d’instruments estratègics que abordin la igualtat de gènere, que la perspectiva de gènere
estigui inclosa en cadascun dels recursos. Prioritzant tots els espectres de l’Educació, las
situacions de dependència i la seva cobertura per tal de retornar les oportunitats de treball a
les dones, fent una bona gestió del temps amb la societat en general. Exigint canvis a la
reforma laboral, hem de recuperar i millorar la relació entre vida laboral , personal y familiar.
Superar la, ja clàssica, lluita contra la bretxa salarial, el sostre de vidre i la precarietat laboral
de les dones.

Els socialistes hem creat eines com la llei d’igualtat, els plans d’igualtat a les empreses i a les
administracions, com per canviar moltes realitats. Apliquem aquestes eines.

L’impuls de tots els recursos per a dones que existeixen en la actualitat han nascut de l’aposta
política de ajuntaments, pràcticament sempre recolzats pels moviments de dones. Tot i que
sembla un concepte allunyat del tema de la igualtat, volem denunciar la nova llei de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que amenaça i impedeix als
ajuntaments desenvolupar accions de molts tipus. Aquesta llei farà directament que els
municipis no tinguem capacitat jurídica per desenvolupar serveis i recursos en concepte
d’igualtat o recursos per a dones. Si el govern central no desenvolupa la llei d’igualtat, el
govern autonòmic no treballa per garantir recursos i els pocs que hi ha en marxa els retira. Qui
s’encarregarà de fer el que els municipis feien fins ara i hauran de deixar de fer?

No aconseguirem avançar en tots aquests temes amb formules antigues. Hem d’ aconseguir
incloure als homes amb les dones en la “lluita”. Els homes han de ser conscients en que
aquesta desigualtat no deixa créixer la societat i que és missió de tots i totes treballar de la
mà i continuar el que moltes dones van començar com a lluita personal.
Volem aturar‐nos i crear un espai especial i específic a parlar d’un dels temes més antics i que
no només no hem resolt, si no que en molts casos retrocedim:
La gran urgència es la violència de gènere, continua sent una xacra social i, ara les seves
manifestacions estan agreujades també com a conseqüència directa de la degradació
socioeconòmica dels entorn familiars.. Per això cal avançar en el desplegament de la llei per a
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís d’acabament de la xarxa de
recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista. Son
necessàries les campanyes públiques contra la violència masclista, i donar a conèixer els
recursos existents per tal de donar suport a les dones que pateixen violència. Hem
d’aconseguir garantir el cobrament de la pensió d’aliments a les dones maltractades i als seus
fill i filles. Hi existeixen fórmules com la de desplegar el fons d’impagament de pensions, que
contempla la nostra llei com a compromís del país amb les dones, com a institució que vol
garantir que tota dona víctima de violència i els seus fills i filles cobri la seva pensió d’aliments.
Aquest és un recurs indispensable per garantir que les famílies víctimes de violència no acabin
en l’exclusió. Es important també donar suport al finançament de les Cases d’Acollida per a
dones maltractades, en aquells municipis que en el seu moment van fer una aposta per poder
acompanyar les víctimes de violència masclista.
Com a partit polític d’esquerres, la democràcia paritària, la participació plena i equilibrada
d’homes i dones en els poders públics és el nostre objectiu. La paritat es l’instrument més
efectiu per fer‐ho possible. Aquesta es pel PSC una lluita col∙lectiva, es el conjunt de la
societat, dones i homes, que han de prendre les regnes per la transformació d’aquest país, ja
que la democràcia en la qual vivim no serà plena si no es paritària, si no dona les mateixes
oportunitats a tothom.

