DONA TREBALLADORA
Ahir dia 9 de març el Departament d’Interior va celebrar la “II JORNADA DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES” com a acte del Dia Internacional de la dona
treballadora.
En aquesta jornada el departament va presentar “El pla d’Igualtat del Departament”, als
polítics els interessa fer publicitat de tot el que els hi agradaria que fos i que es
pensen que han fet i fan servir els mitjans de comunicació i les complicitats dels
ponents que els hi fan el joc per justificar-se davant els ciutadans. Però la percepció que
tenen no s’ajusta, ni de bon tros, a la realitat doncs ningú d’ells s’ha interessat realment
en conèixer les dificultats, discriminacions i incompatibilitats que pateixen els moss@s
dins l’entorn laboral.
Les dones a Catalunya històricament han estat a la vanguàrdia mundial de la lluita contra
l’opressió, discriminació i totalitarisme. Amb la seva lluita han dignificat aquest poble i han
donat exemple de tenacitat, força i empenta.
En aquest dia internacional de la dona
treballadora cal recordar l’esforç i la lluita
que les dones de tot el món han fet per
dignificar la condició humana. Aquest no
és un dia
per aprofitar-se’n i fer
publicitat d’un Pla d’igualtat amb unes
accions mínimes que en poc canviaran
la situació actual del cos. La realitat és
massa complexa i plena de mancances
en tots els nivells per presentar-la tal com
és i el Departament s’inventa un Pla
d’igualtat.
La lluita contra el sistema patriarcal
continua i especialment la dels membres del cos de Moss@s d’Esquadra que han de
patir tot un seguit de mancances estructurals laborals, uns horaris incompatibles
amb la vida personal i diverses problemàtiques familiars.
Tot i així, ara i sempre, homes i dones del cos de moss@s Ni diferents Ni desiguals.
En el que sí que hi ha diferència és entre les persones que abusen del poder, prenen
decisions arbitràries i tenen interioritzat el model patriarcal.
Salut!
Catalunya, 10 març 2010

