PER LA IGUALTAT REAL, PELS AVENÇOS EN DRETS I DAVANT
QUALSEVOL RISC I AMENAÇA
Els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya condemnem tota forma de
violència masclista així com la seva normalització social i perpetuació. Condemnem totes
les formes de desigualtat i discriminació que pateixen les dones en l’àmbit familiar, social,
polític i econòmic. Destaquem les que tenen lloc al món laboral: l’accés a l’ocupació, la
segregació ocupacional i les condicions de treball, la desigualtat salarial, la precarietat
creixent i l’absència de mesures eficaces que garanteixin la conciliació i la
corresponsabilitat de la vida personal, laboral i familiar, la falta de reconeixement del
treball remunerat i no remunerat i l’absència d’un sistema de protecció social igualitari.
Per això és urgent:


Avançar en l’eliminació de les violències masclistes.



Fer efectiu el diàleg social i impulsar la negociació col·lectiva, exigir plans d’igualtat
a les empreses obligades i també a les de menys de 250 treballadors/es.



Reforçar i garantir els instruments i recursos de vigilància, control i sanció de les
autoritats laborals per fer efectiu el compliment del principi d’igualtat en l’àmbit
laboral.



Adoptar mesures i polítiques que garanteixin la corresponsabilitat entre dones i
homes, com l’equiparació del permís de paternitat amb el de maternitat, entre
altres.



Aprovar una llei d’igualtat salarial que contribueixi a la reducció efectiva de la
bretxa salarial entre dones i homes.



Adoptar mesures i polítiques dirigides a assolir la representació paritària als òrgans
de decisió i poder de les estructures socials, econòmiques i polítiques.



Posar en marxa un model educatiu igualitari i enfortir l’estat del benestar:
educació, sanitat i serveis socials, especialment serveis públics de cura i atenció a la
dependència, especialment a la gent gran i als infants de 0 a 3 anys.



Ratificació per part del govern del Conveni 189 de l’OIT que regula els drets i les
condicions laborals de les treballadores de la llar.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya fem una crida a la participació activa de
treballadores i treballadors en els diferents actes, mobilitzacions i manifestacions
que tindran lloc en les dates successives, així com a secundar les convocatòries de
vagues laborals per al proper 8 de Març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora.

 SEGUEIX LES CONVOCATÒRIES DE VAGA
 PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS
 RECOLZEM LA VAGA DE CONSUM, LA VAGA DE CURES I LA VAGA
D’ESTUDIANTS

 FEM UNA CRIDA A PARTICIPAR EN LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA A
TOTS ELS TERRITORIS

