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MANIFEST DEL CONSELL DE LES DONES DEL 8 DE MARÇ DE 2016

El passat 22 de Febrer i a data d'avui, l'”igual retribució per a treballs d'igual valor” segueix sense ser
alcançada.

A la Comunitat Valenciana les dades relatives a la bretxa salarial entre dones i homes són d'un 24%
anual. Les treballadores guanyen 5.733 euros menys anualment que els treballadors, realitzant treballs
d'igual valor.

Aquest informe torna a posar de relleu l'augment de la distància en les retribucions entre ambdós sexos,
que resulta encara més cridaner expressat en termes temporals. Les valencianes hem de treballar 116
dies més per arribar al mateix salari que els nostres companys, és a dir, que des del 5 de Setembre, les
dones del País Valencià deixen de percebre ingressos salarials per treballar.

A aquestes circumstàncies hem de remarcar situacions que pareix que estiguen rebrotant amb força:

-El treball de les dones, siga des de la cura o no, és en un gran nombre de casos, necessari per a que
altres persones se sostinguen. Per eixe motiu, hem de reconnèixer la tasca que realitzen les dones que
decideixen no ser assalariades, que amb la seua presència en l'àmbit familiar i social evita que el conjunt
de la societat haja d'ocupar-se tant de serveis com econòmicament. Reivindiquem un salari que les
permeta optar a una pensió pròpia i individual quan arriben a l'edat de jubilació.

-La mancança d'una xarxa de serveis públics, i/o l'eliminació dels existents, en matèria d'infantesa,
persones depenents i majors ha fet que els empleats d'aquests àmbits estiguen sent suprimits.

-El contracte de mitja jornada ha esdevingut el contracte estrella. Un contracte que fa que les
treballadores i els treballadors ens estrellem contra la injustícia d'una contractació a temps parcial, però
una exigència a temps de treball complet.

-Els rols i estereotips sexistes segueixen creixent a l'àmbit laboral, sobretot, són les dones les majors
perjudicades perquè això que denominen bretxa salarial, porta camí de ser tan profunda que no hi
hagen oportunitats d'eixir d'ella en generacions.

Hem de corregir la situació socioeconòmica, lluitar contra els estereotips masclistes i totes les
manifestacions de violència de gènere i treballar per l'enfortiment de representativitat i participació de
les dones. Tot acte de força o de poder exercit contra les dones en els seus drets econòmics, qualsevol
que siga, independentment de qui les decidisca són una vulneració que mereix ser denunciada, per
antidemocràtica i discriminatòria.

I per allò, hem d'acabar amb el masclisme en pro de la igualtat, hem de construir un sistema coeducatiu
que garantisca la formació en igualtat a tots els nivells, des d'infantil fins la universitat, que incorpore els
interessos, coneixements i història de les dones en el curriculum, que proporcione una formació afectiu-
sexual que contemple la perspectiva de gènere des dels primers cicles i ensenye a resoldre els conflictes
de forma pacífica i no sexista, de manera que siga la millor prevenció contra qualsevol desigualtat.
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Demanem amb aquest manifest mesures concretes:

1- Que es retribuisquen igual, els treballs d'igual valor. Per allò, es requereixen plans d'inspecció
ben dotats, extensos i intensos.

2- Que es fomente la corresponsabilitat de manera proactiva, mitjançant inversió pública a tots
els àmbits socials on han estat suprimits, així com que es mantinguen i creen uns serveis públics
en matèria d'infantesa, dependència, majors, i s'amplie el permís de paternitat, esdevenint el
mateix en obligatori, igual i i instransferible. Els esquemes de gènere es construeixen, s'aprenen i
generen efectes durant dècades. El treball de les dones no és un ben gratuït i natural.

3- Que es dote i aplique correctament la Llei de Dependència.

4- Que s'amplie l'ensenyament públic fent-lo efectiu des dels 0 anys.

5- Que s'implementen totes les polítiques públiques amb perspectiva de gènere i valoració de
l'impacte de gènere i especialment, en polítiques d'ocupació.

6- Que es respecte el principi d'igualtat com inspirador de tot l'ordenament jurídic, i tota la
normativa en igualtat d'oportunitats, de tracte i no discriminació existents en l'àmbit local,
autonòmic, estatal i europeu. Que des del Consell de Dones es promoven campanyes de
sensibilització i visibilització, encaminades a construir entre totes i tots la societat que volem per
al nostre futur: igualitari, sostenible integrador i solidari.

7- Que es retire la reforma laboral que sols ha servit per a destruir llocs de treball i precaritzar
fins a límits insospitats, la vida de les treballadores.

8- Que s'eleve a través del Consell de les Dones al Comité de la CEDAW País Valencià, els
suggeriments i els incompliments en matèria d'igualtat.

Es requereix una àmplia participació de les dones en el diàleg social i en la negociació col.lectiva per
avançar en una igualtat que arribe a ser real i efectiva.

I per tot allò diguem:

SÍ A LA IGUALTAT DE GÈNERE/ SÍ A LA IGUALTAT SALARIAL/ NO A LA DISCRIMINACIÓ.


