NO PAREM, FEM VAGA DE 24 HORES. 8M VAGA FEMINISTA.
Davant les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona en l’àmbit laboral i acadèmic, en el
consum i en els treballs de cura i reproducció, el Consell Nacional de la IAC (Intersindical Alternativa de
Catalunya), del qual forma part USTEC·STEs, ha aprovat donar resposta a la demanda del moviment
feminista i ha decidit convocar VAGA de 24 hores el 8 de març.
La convocatòria se suma a la campanya per la Vaga Internacional de Dones, impulsada el 2017 pel
moviment feminista de països com l’Argentina, Mèxic, Itàlia o els Estats Units.
Al Departament d’Ensenyament vora un 75% del personal docent som dones. Les discriminacions i
desigualtats que podem patir augmenten amb els constants canvis normatius i les retallades
pressupostàries que deixen sense vigència avenços socials i en matèria de conciliació. Entre d’altres:


A causa del desenvolupament de la LEC, els nomenaments per ocupar un lloc de treball
públic han deixat de ser objectius i transparents. Requisits subjectius com l’entrevista poden
impedir obtenir feina pel fet d’estar embarassada o de voler gaudir d’una reducció de jornada per
tenir cura d’un fill o una filla o d’un familiar.

Les dones amb un contracte laboral (personal laboral) que gaudeixen de les 6 primeres
setmanes obligatòries del permís de maternitat no tenen dret a ser nomenades per a una vacant o
substitució.

Amb l’actual normativa d’adjudicacions d’estiu una dona a la qual se li assigna un contracte
a 1 de setembre i està de permís de maternitat o ha parit el dia 1 de setembre, i no compleix els
tres requisits, no té relació contractual amb el Departament fins que no acabi el permís. Aquest
trencament del vincle suposa, entre d’altres, la pèrdua d’ajudes, com ara la de mare treballadora.
USTEC·STEs fem una crida a tot el personal treballador del Departament d’Educació a participar el proper 8
de març en la vaga general. Paralitzem tots els treballs i permetem que totes les dones puguin exercir el
seu dret més enllà de l’àmbit laboral, també amb relació a les tasques de cura que es fan a la societat i a la
família.
Amb aquesta vaga general, volem fer visible:








La necessitat de disposar de recursos materials i humans per tal que es puguin gaudir de tots els
permisos i drets.
Que les cures no han de suposar problemes organitzatius als centres ni han d’impedir accedir a llocs
de treball, ni s’han de veure afectades les pensions.
Que cal que el Departament d’Ensenyament impulsi accions formatives en matèria de coeducació
perquè sigui un eix vertebrador en el currículum educatiu. La coeducació és indispensable per
prevenir la violència masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real
d’oportunitats.
Que cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament.
La gran precarietat laboral en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i social a la qual
es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals i que no poden exercir el seu dret a vaga.
La necessitat de canviar els rols i fer front al sistema patriarcal.
Ja n’hi ha prou de tantes violències i desigualtats!
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