ESQUERRA ÉS NOM DE DONA
És coherent i de justícia que la bandera dels drets socials, que es defensa
des de l'esquerra, estigui feta amb el fil violeta feminista.
La realitat de les dones, en el context de crisi actual, respecte a la ofensiva
de les polítiques de retallades representa una pèrdua dels drets assolits
després d'anys de lluites i esforços per a aconseguir la igualtat
d'oportunitats, de drets socials i polítics entre ambdós sexes. Però és entre
les dones en que la seva dimensió s'agreuja més encara, l'ofensiva va més
enllà de la seva posició social, del nivell d'estudis, de la situació laboral o
econòmica, va contra la seva condició de dona.
Les retallades a l'àmbit social, educació i sanitat principalment, han abocat
a la dona a les tasques més bàsiques de cura, duplicant i triplicant les
jornades de feina, retornant les tasques reproductives a les dones.
A més, hem de tenir en compte, que el mercat de treball no ofereix llocs de
feina suficients per a que els ciutadans i les ciutadanes puguin viure
dignament. Les noves polítiques en l'àmbit laboral, amb les seves reformes i
legislacions d'urgència, fomenten la destrucció de llocs de treball. En una
situació on els llocs de treball són pocs, es produeix una situació que té un
gran paral·lelisme amb la xenofòbia, expulsant del dret a treballar els
col·lectius més vulnerables, immigrants i dones.
Ens trobem amb la feminització de la pobresa, els números ens fan veure i
adonar-nos que la taxa de risc de pobresa ha pujat entre les dones, sobretot
entre les menors de setze anys i les majors de seixanta-cinc.
No podem deixar de banda la lluita per la igualtat entre dones i homes
argumentant que és un tema poc important respecte als grans debats que
emplenen la societat d'avui. Hem de continuar anomenant a les dones en el
nostre parlar diari, les paraules dibuixen realitats, per a ser conscients que
més de la meitat de la població són dones, que les dones tenen molt a dir
respecte el futur que volem, ajudant a visibilitzar una part important, donant
eines i formació a les generacions que pugen per a que ho facin des de la
igualtat d'oportunitats.
Dones i homes d'esquerres, ecologistes i feministes volem una societat
equitativa. Per la igualtat, pel canvi en les polítiques socials... I tant si
podem!
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