Sense drets no tenim igualtat.
Sense igualtat no tenim llibertat.
Que no ens retallin els nostres drets!
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8 de març de 2013
L’any passat denunciàvem l’entrada en vigor de la reforma laboral del PP i CIU i els
efectes que aquesta tindria sobre l’ocupació femenina al nostre país. Avui podem
afirmar que la taxa d’ocupació femenina ha baixat de manera brutal, condemnant
moltes dones a una greu situació de precarietat laboral i social.
El govern de CIU a Catalunya intenta cada dia justificar les dramàtiques retallades
pressupostàries amb l’excusa de la crisi. Nosaltres sabem que darrera de l’excusa
de la crisi s’amaga un model econòmic de dretes, injust i insolidari que vol fer pagar a les classes populars i mitges del nostre país uns ajustos pressupostaris que
no hem provocat, que són insostenibles en el temps i que cronificaran la pobresa
a Catalunya. Avui ja sabem que la desaparició de moltes prestacions a les famílies
que més suport necessiten està fent que la nostra es converteixi en una societat
dual. També sabem que els nacionalismes del nostre país i també el nacionalisme
espanyol amaguen darrera de les banderes tremendes injustícies socials que afecten especialment les dones catalanes i també les dones espanyoles.
Els rics són avui a Catalunya més rics i les classes treballadores i mitjanes s’empobreixen a una velocitat de vertigen. Les dones són avui el rostre de la pobresa a Catalunya
i, malauradament, al seu costat els i les nenes del nostre país. Un de cada quatre infants està avui en el llindar de la pobresa a casa nostra. Fa temps que un drama colpeix
les nostres consciències i inunda els mitjans de comunicació: els desnonaments. Els i
les socialistes exigim un marc legal que doni respostes a les necessitats dels ciutadans
i ciutadanes afectades, permetent la dació en pagament, l’aturada dels desnonaments
i el lloguer social. Cap família sense llar, cap llar sense família.
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Les dones només hem avançat de la mà de governs progressistes, i molt especialment
de la mà de governs socialistes. El primer dret que vam conquerir va ser el dret a vot
l’any 1931. Més tard i de la mà de la democràcia i els governs d’esquerres al nostre país
vam fer importants passes endavant a favor de la igualtat, amb l’aprovació de lleis com:
Llei de Pensions, 1985
Lleis de l’avortament, 1985 i 2009
Lleis del divorci, 1932 i 1994
Llei de Sanitat, 1994
Llei contra la violència de gènere, 2004
Llei de matrimoni entre persones del mateix sexe, 2005
Llei d’autonomia personal, 2006
Llei per la igualtat efectiva entre dones i homes, 2007
Quan han avançat els drets de les dones sempre han avançat els drets socials per al
conjunt d’homes i dones al nostre país. Això ha estat possible gracies a què la política, i
les dones que hem format part de la política, hem estat amatents a les demandes dels
grups de dones, del grups feministes i de tots aquells moviments socials en què les dones del nostre país hem treballat de valent per fer de la nostra una societat més justa.
Ara que la política de partits, i també el nostre projecte polític, passen per hores baixes,
hem de dir en veu alta que sense política les dones no avancem. Que sense una democràcia més representativa i més participativa les dones no hi serem.
Per això volem exigir als governs del PP i de CIU que no retallin més drets socials, que no
retallin drets a les dones. Que s’aturin les polítiques d’austeritat sense límit, perquè l’únic
efecte que provoquen són que cada dia hi hagi més famílies en el llindar de la pobresa.
I també volem dir, en veu alta i sense embuts, que sense les nostres aportacions, les
nostres opinions i els nostres lideratges el nostre projecte no sabrà posar la veu de les
dones en peu de igualtat a la de la resta de companys, que volem un PSC més fort,
més plural i paritari.
Barcelona, 8 de març de 2013
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