8 DE MARÇ 2018 - DÍA INTERNACIONAL DE LES DONES

#VivesLliuresUnides PER LA IGUALTAT
#VivasLibresUnidas PER LA IGUALTAT
CCOO i UGT CONVOCAM VAGA DE DUES HORES

Les Confederacions Sindicals de Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, davant
la commemoració del 8 de MARÇ, Dia Internacional de les Dones, reforçam el nostre
compromís per combatre totes les formes de violència i de discriminació contra les dones.

UGT i CCOO denunciam la passivitat del Govern en polítiques d'igualtat. Recolzam activament
la mobilització feminista amb aturades parcials contra les desigualtats estructurals, les bretxes
de gènere i les violències masclistes, i com a forma de visibilitzar la precarietat laboral i social.
Exigim al Govern i a les empreses mesures reals i eficaces per combatre la discriminació.

Al 2017:


49 dones i 8 nins i nines varen morir assassinades per violència de gènere. De
gener a setembre de 2017 s'havien presentat 125.769 denúncies.



Hi ha dos milions de dones aturades, la qual cosa suposa una progressiva
feminització de la desocupació.



Hi ha un milió i mig de dones menys que d'homes incorporades a l'activitat i 1,6
milions menys de dones ocupades que homes.



Les dones varen deixar de percebre, per fer el mateix treball, gairebé 6.000 euros a
l'any.



Una massiva feminització dels contractes a temps parcial, el 73,86% són
desenvolupats per dones (3 de cada 4).



Les dones assumeixen majoritàriament permisos i excedències per cura de fills o
familiar (9 de cada 10 són sol·licitades per dones), la qual cosa limita el seu
desenvolupament professional i minva els seus drets i prestacions socials.

CCOO Y UGT EXIGIM AL GOVERN I A LES FORMACIONS POLÍTIQUES COMPROMÍS PER
A LA IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:


Avançar en l'eliminació de les violències masclistes, garantint l'estricte compliment
del compromís econòmic, seguiment i avaluació de les mesures acordades en el
Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere.



Impulsar el Diàleg Social i la Negociació Col·lectiva; incrementar les polítiques
actives d'ocupació; exigir plans d'igualtat en totes les empreses obligades per llei;
establir mesures d'acció positiva, imprescindibles per combatre les bretxes de
gènere en l'ocupació; avançar en conciliació i corresponsabilitat, i eliminar les
desigualtats en la protecció social.



Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball, i millorar
els criteris de vigilància i control del compliment de la igualtat efectiva entre
dones i homes en l'àmbit laboral.



Activar polítiques i mesures efectives de corresponsabilitat perquè la cura de la llar i
la família es reparteixi equitativament entre dones, homes, la societat i l'Estat, com
ara l'aprovació de la 5ena setmana del permís de paternitat, postergada pel Govern,
o la retribució de les excedències per atenció familiar, en línia amb les
propostes aprovades per la Comissió Europea l’any 2017.



Enfortir els serveis públics, especialment en Educació, Sanitat i Serveis Socials,
impulsant un model educatiu igualitari que combati els estereotips sexistes, així com
garantir les infraestructures públiques necessàries per a l'atenció a majors, persones
dependents i menors, especialment de 0 a 3 anys.



Promoure una llei per a la igualtat salarial, i avançar en la representació paritària
en els distints òrgans de representació i decisió del conjunt de les estructures
socials i econòmiques de la societat espanyola.



La ratificació del Conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball (OIT)
sobre el treball digne de les treballadores de la llar, així com la promoció activa,
des de la representació d'Espanya en l'OIT, de l'aprovació d'un Conveni
Internacional contra la violència de gènere al lloc de treball.

UGT y CCOO en el 8 de març reiteram la denúncia per la inacció institucional i
governamental d'Europa davant el drama de les persones que han fugit dels seus països
en conflicte, cerquen refugi o sol·liciten asil, i l'especial impacte que pateixen les dones i
les nines, en molts casos víctimes d'abusos i violacions.

CCOO y UGT cridam les treballadores i els treballadors a secundar la convocatòria d'aturades
laborals de dues hores per torn i a participar en els distints actes, manifestacions i mobilitzacions
que es celebrin amb motiu del 8 de MARÇ, per reiterar el nostre compromís actiu amb
l'eliminació de la discriminació laboral, econòmica i social de les dones

