AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

PROPOSICIó DE LA REGIDORIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT

MOCIó AMB MOTIU DEL 8 DE MARç DIA INTERNACIONAL DE LA DONA: *MÉS DE
lOO ANYS DE LLUITA DE LES DONES PER LA IGUALTAT''
Aquest proper 8 de març de 2010, commemorem el dia de les dones i ho fem de forma
especial, ja que ara fa cent anys Clara Zetkin, política socialista alemanya lluitadora pels
drets de les dones, va proposar aquesta celebració per promoure el sufragi universal
femení, la pau i la llibertat de tothom,
En aquests cent anys, milions de dones s'han unit i han lluitat pels drets de ciutadania,
negats històricament a les dones. I s'han aconseguit veritables avenços en les societats
occidentals, que com més igualitàries es fan, més democràtiques són.

Tot i confiant en els avanços socials, en un context de crisi econòmica i financera mundial,
que afecta especialment les dones, ens queda molt per assolir, Per això, a fi que la igualtat
entre dones i homes sigui una realitat aconseguida al 100o/o a mig termini, arribant a una
societat més justa i democràtica, proposem que es considerin les mesures següents:

Primer.-

Feminitzar la mà d'obra en la reconversió dels sectors tradicionals -construcció,
ja que I'atur femení és superior al masculí i la pobresa majoritàriament
femenina. Un bon exemple és el que s'ha fet a Seat en contractar enginyeres, motiu pel
qual ha rebut el Segell d'Igualtat d'OporLunitats,

automòbil-,

Fer desaparèixer la discriminació salarial i que les dones rebin un salari just i un
accés a I'habitatge que els permeti fer front a les responsabilitats familiars.

Segon.-

Tercer,- Promoure quotes femenines en sectors moft masculinitzats (mecànica,
electricitat) i masculines en sectors massa feminitzats (llars d'infants).

Quart.-

Potenciar I'autoocupació femenina, mitjançant microcrèdits, avalats pel sector

públic,

Cinquè.- Posar la cura de les persones en el centre d'un nou model econòmic, ja que
genera llocs de treball no deslocalitza'bles i són llocs de treball majoritàriament femenins
clarament subdesenvolupats en el nostre país.

i

Sisè.- Promoure programes específics per a totes aquelles dones en situació de
vulnerabilitat (les dones grans amb discapacitatats, les vídues, les aturades que han de
mantenír una família, les víctimes de violència, les migrades amb dificultats d'integració,
les que pateixen malalties cròniques...)
Setè.- Posar en pràctica mesures per conciliar temps de treball, familiar i d'oci i també
mesures per afavorir la coresponsabilitat de dones i homes en les tasques domèstiques i
familiars,
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Vuitè.- Ordenar els territoris i la mobilitat tenint en compte, a més de la mobilitat laboral,
les necessitats quotidianes de la compra, visita als metges, escoles, etc, exercides
fonamentalment per les dones.

Novè.- Perseguir sense treva aquells que trafiquen amb dones per explotar-les
sexualment.

Montserrat Vilajuliu Martínez
Regidora de Polítiques d'Igualtat
Santa Coloma de Cervelló 22 de febrer de 2010
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