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Una vegada més, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les
Dones, una data que serveix d'homenatge i reconeixement als moviments
de dones en favor dels seus drets i que és també la reivindicació que fa
evident que continuen existint desigualtats que van molt més lluny del que
porta aquesta data simbòlica, ja que combatre la injustícia ha d'abastar tots
els  dies  de  l'any  sense  excepció.  Les  accions  de  les  administracions
públiques han de mostrar el seu compromís i aposta real per l'assoliment
d'una societat justa i igualitària.

Volem recordar que en 2020 celebrem el 25 aniversari de la Declaració i
Plataforma  d'Acció  de  Beijing,  el  full  de  ruta  més  progressista  per  a
l'apoderament de les dones i les xiquetes en tot el món, on representants
de 189 governs van acordar compromisos sense precedents encara hui molt
actuals.

Enguany el 8 de març cau en diumenge i les convocatòries de vaga no són
el primer punt de l'agenda, han deixat pas a altres accions, però hem de
continuar visibilitzant que segueixen presents les injustícies derivades de la
històrica  divisió  sexual  del  treball  que  va  molt  més  lluny  de  l'ocupació
assalariada.  El  desigual  repartiment  de  temps  i  espais  tenen  directes
conseqüències sobre les oportunitats reals per a ocupar espais públics, en el
món laboral, acadèmic, polític o en la societat en general. Facilita que es
perpetuï la injusta bretxa salarial i que l'accés i permanència de les dones
en  el  mercat  laboral  continuï  arrossegant  obstacles  com  són  les
discriminacions  estadístiques  a  priori  derivades  de  la  penalització  de  la
maternitat i la criança, de la cura de persones dependents o de l'atenció a
les i els majors. Això malgrat tenir unes taxes de natalitat de les més baixes
del món que cal abordar en les seves causes directes i indirectes. Per tot,
hem de continuar apostant de manera decidida per polítiques de conciliació
de la vida personal,  familiar i laboral, que garanteixin els drets de les dones
a gaudir de temps lliure i permetin la participació en igualtat de condicions
que els home en tots els àmbits.

IES ANTONI LLIDÓ

Necessitem una cultura, una societat, en la qual les dones siguin visibles,
subjectes  de  ple  dret,  no  objectes  hipersexualitzats  o  mercantilitzats.
Necessitem aconseguir un gènere humà sense discriminacions per raó de
sexe. Fa falta que les institucions defensis els drets de les dones, que hi
hagi pressupostos destinats a erradicar les desigualtats i governs en el que
se  sentin  representades.
Però a més tot canvi social passa per l'educació. La societat que volem es
gestarà a l'escola que construïm i es fonamentarà en l'educació que oferim.
Si volem una societat no igualitària, injusta, regressiva, amb oportunitats
per  a  una  minoria;  si  volem  una  societat  individualista,  amb  escasses
conviccions democràtiques, només haurem d'oblidar-nos de l'educació; però
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si volem una societat en progrés, en la qual totes les persones siguin iguals
i,  conseqüentment,  tinguin les  mateixes opcions per  a realitzar  els  seus
somnis, una societat justa, solidària i cohesionada, el conjunt de nosaltres i
nosaltres  estem  convocats  a  la  tasca  d'educar.  

Mª INMACULADA

Per tot el que hem dit, encara resulta necessari continuar commemorant el
dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats
dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones.

Perquè volem i necessitem que  les lleis vigents siguen efectives, a fi de
garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures
que facin possible la igualtat en l'ocupació entre dones i homes.

Necessitem que  l’Ajuntament  continue elaborant polítiques d'igualtat de
caràcter  transversal  i  impulsant  accions  que  fomentin  la  conciliació,  la
corresponsabilitat, així com la no discriminació de la dona

VICENTE TENA

Perquè volem  que es vetlli pel compliment dels articles 27.1 que defensa el
dret  a  l'educació  i  la  llibertat  d'ensenyament  i  27.2  de  la  Constitució
espanyola que té com a fonament el ple desenvolupament de la personalitat
humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i
llibertats fonamental

Perquè volem que es reforÇe el compliment dels plans d'igualtat i formació
en igualtat en els centres educatius per a la prevenció de la violència de
gènere  i  superar  el  sexisme,  i  promoure  una  campanya  de  suport  a  la
professionalitat  i  independència  del  docent  i  de  suport  a  la  llibertat  de
càtedra perquè fomenti una educació basada en la llibertat de pensament i
el desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat.

SÓC DE LA GENERACIÓ IGUALTAT!! PELS DRETS DE LES DONES
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