Solidaritat amb les dones

Solidaritat amb les dones
La Pastoral Obrera se suma a la Vaga Feminista per reivindicar la igualtat
d'oportunitats
06 març, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Arriba el dia de reivindicar una societat igualitària on tothom tingui les mateixes oportunitats:
el 8 de març. Així, des de la Pastoral Obrera se sumen en aquesta iniciativa per convidar a la
reﬂexió personal dels micromasclismes que es van submergint en el dia a dia. Amb tot, “no
vulguem canviar el món, canviem nosaltres, que som qui l’habitem”. És doncs, per aquest
motiu, que la Pastoral de suma a la Vaga Feminista com a manifest de solidaritat amb les
dones. Amb aquest motiu, volen “fer real el regne de Déu; una societat lliure, justa i pacíﬁca
a l’estil de Jesús de Natzaret”.
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Igualtat en l’Educació, la Justícia i la Salut
Des de la Pastoral Obrera, es defensa una educació basada en la tolerància. També centrada
en el respecte i la igualtat d’oportunitats entre totes les persones. Amb això, cal revisar la
nostra educació i la que fem arribar a totes les persones del nostre entorn. També se centren
en la utilització i la comercialització del cos de la dona. Com expliquen, tota societat educa,
per tant, “TU tens aquesta responsabilitat”.
A més a més, fan una crida a lluitar per una justícia feminista. Aquesta ha de contemplar i
formar part de tot aquest moviment social, que doni suport a la víctima i que condemni més
justament del que es fa a l’agressor i/o institució.
També fan esment a les malalties prevalents en el col·lectiu de dones que pateixen pel rol
que els ha fet viure la societat. Unes situacions que no són gratuïtes i esdevenen malalties
psíquiques i físiques. Per això, reconeixen i denuncien l’impacte patològic que exerceix sobre
les nostres vides la desigualtat estructural del sistema patriarcal i capitalista.

Igualtat en l’àmbit laboral
Parlar de les condicions de treball de les dones és parlar de precarietat: de menys
contractacions o treballs sense contracte, de jornades abusives… Les feines relacionades
amb les cures a les persones són treballs històricament associats al rol de la dona a la
societat. I aquests treballs amaguen unes condicions laborals deplorables.
De tal manera que parlar de treball en clau femenina també és parlar de discriminació.
Proposen lluitar per uns convenis laborals justos on tots els sectors laborals estiguin en
igualtat de condicions i drets. També, volen aconseguir un futur amb un treball decent i de
qualitat per tothom, amb unes oportunitats i proteccions equitatives.
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