Aquests fonaments jurídics i augment de pressupost
per fomentar la igualtat i lluitar contra les violències
masclistes han permès fer passes, però encara queda
molt de camí per fer.
La Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019,
presentada el setembre 2020, deixa ben palès que
aquest és un problema estructural que el patriarcat perpetua des de ja fa molt de temps i que la societat ha
de deixar de normalitzar, tolerar o invisibilitzar qualsevol tipus de violència contra les dones.

Queden moltes qüestions pendents perquè la IGUALTAT
entre dones i homes sigui real: coresponsabilitat 5050; universalitat i gratuïtat de l'ensenyament, també
de l’etapa 0-3; més dones als òrgans de decisió de les
empreses; acabar amb la feminització de la pobresa;
revalorar la feina del medi rural; més presència de
dones a les professions vinculades a l’STEAM (Sigles
d’Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics- Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques); fomentar la coeducació; fer valdre la
feina de cures. Són necessàries més mesures de conciliació; acabar amb l’escletxa de gènere a les pensions;
la ratificació del Conveni 189 de l'Organització Interna-
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cional del Treball OIT, per part del Govern, i Polítiques
públiques que posin la vida al centre i l’erradicació total
de les violències masclistes.

La Pandèmia de laCOVID19 ha visibilitzat que les dones
ens seguim encarregant de les cures i dels treballs essencials. La càrrega mental d’aquestes dobles i triples
jornades i l’estrès ocasionat per la situació actual causen estralls en la salut de les dones que arrossegaran
durant tota la seva vida. S’ha de continuar lluitant per
millorar les condicions laborals i de vida de totes les
dones, independentment del seu origen, cultura, religió
i nivell sòcioeconòmic, perquè la precarietat laboral i la
pobresa segueixen tenint nom de dona.
Des dels moviments feministes ens seguirem mobilitzant per denunciar qualsevol violació, abús o discriminació contra la dona i per interpel·lar tota la societat
perquè deixi de ser còmplice del PATRIARCAT que ens
vol submises i obedients, i si no ens vexa, castiga o assassina.

PROU DE VIOLÈNCIES
CONTRA LES DONES!

