COMUNICAT DE JEV CELEBRANT L’APROVACIÓ DELS
PERMISOS IGUALS I INTRANSFERIBLES
Ahir, 26 de juny, el Congrés dels Diputats va aprovar la proposta presentada pel grup
confederal d’Unidas Podemos – En Comú Podem – En Marea, a proposta de la
plataforma PPiiNa, sobre permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles. Un
projecte de llei presentat fa més d’un any que el govern del Partit Popular havia vetat
de forma sistemàtica al·legant que la seva aprovació suposava un increment
pressupostari i posava en perill l’estabilitat econòmica. Una llei que amb el canvi de
govern arran de la moció de censura ara sí ha pogut ser votada.
Sorprenentment en el ple d’ahir la proposta va prosperar per unanimitat, contant amb
el vot favorable de tots els partits polítics, inclòs el PP. La proposta estableix que la
figura de l’home no és una ajuda ni una col·laboració per cuidar els fills i filles, sinó que
ha de corresponsabilitzarse de les feines de cura perquè les dones deixin de ser
discriminades. La corresponsabilitat en les cures és necessària per una igualtat real,
que per ser-ho ha d’existir tant en l’àmbit públic com el privat. Per aquest motiu la
proposta determina permisos intransferibles, perquè sinó els homes no en fan ús i les
feines de cura acaben recaient gairebé de manera exclusiva sobre les dones. Cuidar
és un dret i ho ha de ser per a totes les persones.
Ara la proposta haurà de passar pels tràmits parlamentaris i caldrà, per tant, vetllar
perquè es mantingui que els permisos siguin intransferibles i 100% remunerats.
Alhora, creiem que aquesta proposta és un bon pas per avançar cap a una igualtat
real, però no pot tampoc desplaçar la necessitat d’altres mesures, com la millora en
l’accés a les escoles infantils de 0 a 3 anys, la reducció i adequació de la jornada
laboral, l’augment dels permisos de maternitat i paternitat, així com la fi de la
precarietat laboral que, malauradament, té rostre de dona. La conciliació entre la vida
familiar i la laboral és un dels grans problemes que té la dona dins del mercat de
treball i per tant cal seguir treballant per acabar amb aquesta discriminació.
En definitiva, des de Joves d’Esquerra Verda celebrem que les institucions donin
suport a mesures i iniciatives que posen en el centra la igualtat real de les dones per
tal d’acabar amb el masclisme en tots els àmbits de la nostra societat i, especialment,
que sigui possible amb un suport ampli gràcies a la força als carrers que fa mesos que
estan demostrant el moviment feminista i les dones.
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