Esborra el masclisme!
El patriarcat es defineix com la forma d'organització social per la qual els homes d'una
societat ostenten les posicions de més poder i releguen les dones a posicions de
submissió i subalternitat. Masclisme és que, en una societat patriarcal, les qüestions
més importants de la vida familiar i de la vida pública i col·lectiva són decidides per
homes, i les dones queden relegades a tasques assistencials, sexuals i reproductives
entorn d’un projecte masculí. Aquesta desigualtat es reprodueix i es perpetua a través
de la construcció del gènere, mitjançant normes, valors i comportaments socialment
acceptats, promoguts i associats a l'home i a la dona, per una banda; i mitjançant la
dominació, l'opressió i l'explotació de les dones i de totes aquelles persones que no
encaixin en les idees estipulades de gènere, per l’altra.
Feminisme és la defensa de la igualtat efectiva entre homes i dones, un dels valors
fundacionals de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Cal, doncs, exigir el compliment d'aquests compromisos i superar les desigualtats a què
ens aboca el sistema i més quan es constaten els retrocessos amb la crisi quan no es
combaten les desigualtats amb determinació. Cal esborrar el masclisme de la nostra
societat!
I és que, avui, una crisi econòmica com aquesta serveix d’excusa a la dreta més ferotge
per continuar retallant a tort i a dret els drets i les llibertats de les dones i el col·lectiu
LGTB.
El sistema heteropatriarcal i capitalista aboca les dones a l’atur, a la precarietat, a la
pobresa i, en definitiva, ens relega allà on menys se’ns veu, on menys se’ns sent i on
menys es valora el que fem.
Veiem com la violència masclista, lluny de ser un problema que s’afronta amb força
des de les institucions i s’entén com un problema estructural que cal eliminar, es
manifesta cada vegada més en edats més joves, i les xarxes socials esdevenen una eina
per exercir-la. Les dades ens recolzen i fan saltar l’alarma quan, el passat mes de
novembre de 2013, els titulars dels principals diaris del nostre país anunciaven com les
adolescents trobaven normal la gelosia i el control per part de les seves parelles o
quan, segons la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat, ens assabentàvem que de
2011 a 2012 la violència masclista en adolescents va augmentar un 30%.
La bretxa salarial al nostre país continua essent una desigualtat real, i que cal
combatre; quan els càlculs ens indiquen que les dones a l’Estat espanyol hauríem de
treballar 84 dies més l’any que els homes per aconseguir el mateix salari, gairebé 3
mesos més.
Es continuen reproduint els rols de gènere als mitjans de comunicació, en la vida
pública però també en la vida privada. Així, a l’Enquesta de la Joventut de Catalunya de
l’any 2012 es demostra com la igualtat d’oportunitats entre dones i homes només

existeix en la transició educativa i com les desigualtats de gènere persisteixen en la
transició laboral, domiciliària i familiar.
Veiem com la dreta més rància vol fer tornar les dones a la caverna, desposseint-les
del dret a decidir sobre el seu propi cos. La nova llei de l’avortament és un retrocés en
els drets de les dones, situant-nos als anys 70 del nostre país. Aquesta llei retrògrada
nega a les dones la possibilitat de decidir i criminalitza aquelles que decideixen avortar,
abocant-les a sotmetre’s a un avortament en clandestinitat, provocant una bretxa de
classe entre aquelles dones amb prou recursos per avortar a l’estranger i aquelles que
hagin de jugar-se la vida per avortar en unes condicions lamentables.
Alhora, la nova llei de racionalització de l'Administració Local atempta greument
contra les polítiques de proximitat; les regidories de Dones i els programes d'igualtat
de gènere podrien quedar eliminats i/o relegats a altres administracions llunyanes a les
problemàtiques socials. Des de Joves d’Esquerra Verda sabem que és des del
coneixement i la proximitat com es pot fent front a les situacions de violència de
gènere que pateixen moltes dones a la nostra societat i, per això, rebutgem la LRSAL.
La LRSAL atempta contra serveis tan bàsics i importants com els SIADS i les polítiques
de prevenció de violència contra les dones, a més de no garantir el compromís
pressupostari en l'execució de plans d'igualtat i de recentralitzar i eliminar les
competències locals en matèria d'igualtat de gènere.
Veiem, en definitiva, com, en lloc d’avançar cap a la igualtat i plena ciutadania,
retornem al passat. I, per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda reivindiquem:
-

La derogació, en cas que s’aprovi, de la Llei de l’avortament.

-

La igualtat retributiva i la millora de les condicions laborals de les dones en el
mercat de treball, les oportunitats i condicions d'accés i, també, la posada en
valor de tots els treballs que queden fora del mercat laboral i retributiu, que
acostumen a assumir majoritàriament les dones.

-

La plena equiparació de drets de les persones LGTB.

-

La creació dels serveis i les polítiques públiques necessàries perquè els treballs
reproductius siguin valorats, reconeguts i deixin de recaure majoritàriament
sobre les dones, tot aturant les retallades en els serveis públics de benestar i les
polítiques socials.

-

La defensa i el manteniment de les regidories de Dones i programes d'igualtat
de gènere amb professionals expertes i recursos suficients. Garantir el
compromís pressupostari per a l'execució dels plans d'igualtat. Reconèixer i
ampliar les competències locals en matèria de polítiques d’igualtat de gènere.

-

Posar fi a les polítiques de retallades i austeritat.

