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Esclava et dono, o com sortir

de la crisi i no morir en l’intent…

Vivim en això que s’ha vingut a denominar els anys de la crisi, que vol dir fonamentalment, en anys de 
crisi pels qui menys guanyem i menys tenim. Uns anys que es caracteritzen fonamentalment per un 
concepte: desigualtat.

Una desigualtat especialment intensa a Catalunya i l’Estat  espanyol, que ocupa el segon lloc al rànking a la 
Unió Europea, i és un dels països del món on més s’han incrementat els factors de desigualtat. Un rècord 
lamentable, però real, i del que les dones de Catalunya, i del conjunt de l’Estat en podem explicar molt i en 
primera persona.

Però no vull parlar de desigualtat sinó de desigualtats, les que afecten  a bona part dels aspectes de les 
nostres vides: accés als serveis públics, distribució de la renda, edat i origen, accés a l’ocupació, gènere...

Em detindré en aquest últim aspecte, tan d’actualitat ara que s’acosta la data del 8 de març, dia de la dona 
treballadora, és a dir de totes les dones.

La desigualtat per raó de gènere és contraria als nostres drets constitucionals i als principis fundacionals 
de la Unió Europea, que ja des del Tractat de Roma (1957), però també a la Carta de drets Fonamentals 
o a la Carta Social Europea, estableixen la prohibició de discriminació per raó de gènere. No deixa de 
ser curiós que la Comissió Europea i el Tribunal Constitucional Espanyol, que tanta diligència demostren 
envers d’altres qüestions que afecten grups molt més petits de població, no considerin necessari pro-
nunciar-se al respecte.

Es tracta d’una desigualtat que es tradueix en una precarietat vital, que afecta totes les facetes de la vida 
de les dones, i que els últims anys s’ha situat a uns nivells insostenibles.

En primer lloc com a resultat d’unes polítiques públiques austericides que estan agreujant la situació 
de les dones, amb una política fiscal més orientada al consum que a la renda, que fa que els sectors de la 
població amb ingressos més baixos, entre ells bona part de les dones de casa nostra, no puguin accedir a 
béns i serveis de primera necessitat que han patit importants increments de preu com a resultat de la pujada 
de l’IVA.

I, principalment, perquè s’està pretenent que les dones substituïm l’estat del benestar, en fase de desballes-
tament, esdevenint les gairebé úniques responsables del treball reproductiu, suportant directament sobre la 
nostra esquena les conseqüències de les retallades en sanitat, educació i, en  general, en els serveis públics 
d’atenció a les persones.

Un fet que es tradueix en un enduriment de la doble jornada, amb jornades interminables, un augment dels 
riscos laborals i un empitjorament de la salut mitjana de les dones; així com una expulsió no del treball, sinó 
de l’ocupació remunerada.

En segon lloc, com a resultat de la violència que s’exerceix estructuralment contra les dones.

Violència econòmica, amb uns salaris més baixos que els dels homes, i una bretxa salarial que l’any 
2010 era del 34,4%, reduïda ara al 25% per la pressió a la baixa dels salaris. Com a resultat de l’anterior, 
també prestacions de desocupació i pensions més baixes, en molts casos arribant fins i tot a l’exclusió de 
la possibilitat de percebre cap pensió, especialment després de les últimes reformes, que plantegen noves 
exigències insalvables per a aquelles dones que tenen carreres de cotització, resultat de llargs anys trebal-
lant en feines invisibles, no remunerades, amb salaris baixos, jornades a temps parcial, o directament en 
l’economia submergida. 

Violència física, amb una societat patriarcal que reacciona contra la capacitat de viure autònomament, ar-
ribant a l’extermini físic, en una trista lletania de víctimes que ens recorden a diari que tot està per fer.
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Violència social. La invisibilitat, l’ocultació, la negació, la falta de valoració de les 
dones, també pel que fa als efectes de la crisi sobre l’ocupació femenina.  Només 
cal pensar en aquella descripció inicial de la crisi com un problema per l’ocupació 
masculina, que era resultat directe de la nostra segregació ocupacional i secto-
rial, una mostra més de la nostra profunda discriminació al mercat de treball. 
Doncs bé, la pobresa en aquest país té rostres de dona i d’això no se’n parla tant.

Sense perdre de vista la forma més intensa de violència i precarietat: la negació de la nostra condició com a 
subjectes de ple dret, passant a ser persones permanentment tutelades, sense capacitat per a decidir sobre 
el nostre propi cos, quelcom que només l’avortament i la contracepció lliure i gratuïta permeten garantir.

Circumstàncies totes elles que responen a un model ideològic patriarcal, capitalista i nacional catòlic, que 
vol a les dones a casa, suplint l’Estat en la seva desmantellada funció social, i supeditada econòmicament 
als homes.

Un model del que ni podem ni volem ser còmplices, per això és tan important si donem suport a les polí-
tiques patriarcals dels governs titelles de la Troika o apostem pel feminisme, per una democràcia que sense 
dones no pot ser real.

L’aposta és clara, les dones només podem apostar per la democràcia real, pel feminisme, la rebel·lia, els 
drets i les llibertats, perquè ningú mai més torni a pronunciar la frase maleïda que encapçala aquest article. 
De tots i totes nosaltres depèn. 
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