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Cal seguir lluitant. Avui és un 8 de març, Dia Internacional de les Dones, afectat

per una pandèmia mundial que ha deixat en evidència, una vegada més, que encara

queda molt per a assolir una igualtat de drets efectiva. El patriarcat estructural de la

nostra societat ha potenciat, en temps de confinament, l’enorme dificultat de conciliar

vida laboral i vida familiar. El teletreball ha fet possible mantenir moltes feines, però

moltes famílies amb fills  i  filles,  gent gran o malalts al  seu càrrec s’han vist massa

abandonades en un moment en què han hagut d’escollir entre la feina o el tenir cura

dels  altres.  I  és  aquí  on les  dones han vist  enormement afectats  els  seus  llocs  de

treball. Molts ERTOS o acomiadaments els han patit les dones amb responsabilitats

familiars,  que  continuen  sent  vulnerables  en  una  societat  on  es  valora  més  la

producció que l’atenció a les persones. 

Tot això contrasta amb el fet que justament aquesta crisi mundial provocada

pel  Covid-19 només es pot  superar  tenint cura de nosaltres mateixes i  dels  altres.

Professions altament feminitzades, com Infermeria, han estat i són imprescindibles per

a fer front a aquest virus. Per sortir d’aquesta crisi sanitària és clau el paper de les

dones, que en un alt percentatge ocupen llocs de treball a sectors com el de serveis

socials, els serveis de neteja o les residències geriàtriques: tots ells, serveis essencials. 

Les ocupacions més feminitzades es caracteritzen històricament per sous més

baixos, per feines més estacionals i precàries. I a això cal afegir que un terç d’aquestes

dones treballa en situació irregular, sense contracte laboral: una realitat actualment

aclaparadora per totes elles. Perquè la bretxa salarial ja existent ha augmentat encara

més aquest darrer any, i per aquest motiu cal seguir reivindicant un món més just i un

canvi de paradigma social més equitatiu, perquè la pobresa estructural encara té nom

de DONA.  Dones migrades,  amb capacitats  diverses,  trans,  racialitzades,...  que han

suportat, i suporten, el pes de la responsabilitat des de la invisibilitat. 



Reaccionem. Sí som essencials, també volem ser visibles! La pandèmia ens ha

retornat a les nostres cases i,  fonamentalment, als treballs de cura, però no volem

perdre la nostra lluita. Cadascuna i cadascun de nosaltres tenim molt a fer dia a dia.

Mares, pares, centres educatius,  representants polítics,  teixit  associatiu, empreses i

tota la societat, en general, som responsables d’implantar la coeducació en les nostres

vides, de tenir present la perspectiva de gènere i de trencar els sostres de vidre. Hem

de posar fi a les creences que perpetuen estereotips en relació als rols de gènere. I

això comença per com ens interrelacionem entre nosaltres, passa per deixar d’explicar

contes on les princeses són rescatades per prínceps que no existeixen o per identificar

que certes feines són només d’homes o de dones. 

No  hem  d’oblidar  que  tenim  un  munt  d’exemples  de  dones  científiques  i

sanitàries, d’esportistes d’alt nivell, d’economistes, d’artistes, de juristes, d’activistes,

d’enginyeres i d’emprenedores altament preparades, i que els mitjans de comunicació

encara no estan visibilitzant prou. I, justament, el que cal és tenir Dones referents per

trencar estereotips de gènere. Existeixen i sempre han existit. I ara el que cal és veure

aquestes referents en els llibres d’Història: rescatar les dones que han estat silenciades

i mostrar una realitat diferent a la que se’ns ha volgut fer veure. Volem la visibilització

de les dones protagonistes.  

Potenciar l’empoderament de les dones és necessari, aquí i  a tot arreu. Cap

societat  que  es  vulgui  considerar  avançada  i  adaptada  als  nous  temps  en  pot

prescindir. I totes hem de fer una transformació personal que afavoreixi que siguem un

exemple a seguir per les noves generacions. Som responsables del present i d’un futur

que reclama un canvi en positiu i la implantació del feminisme, que passa per tenir

present el que més importa en la vida de les persones. I així ho ha deixat en evidència

la pandèmia. Cuidem-nos i cuidem els altres.

 


