PROGRAMA PER A L’EQUITAT DE GÈNERE
-LA GRAN FICCIÓ ESTADÍSTICAEl passat divendres 27 de febrer es va constituir el consell assessor del Programa per a
l’Equitat de Gènere i es van presentar les conclusions de la Diagnosi del Pla d’Equitat del
DIRIP que va fer GIOPACT.
En la diagnosi, la proposta d’indicadors la van concretar en 10 àmbits d’actuació. Els que
creiem més importants són:
• Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació.
• Condicions Laborals (tipus de jornada, baixes laborals)
• Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
La nostra sorpresa va ser que en aquests àmbits van arribar a la següent conclusió:
-No existeixen dades
-No existeixen dades desagregades per sexe
-No existeix una base de dades que reculli aquesta informació
També vàrem exposar que l’àmbit de Les condicions físiques de l’entorn de treball no
reflectia la realitat, obviava les necessitats de la granota de les agents d’ARRO i BRIMO.
Vistes aquestes conclusions vàrem comentar que aquest estudi obviava els temes més
importants i que no responia a les necessitats reals de tot el col·lectiu. Que la metodologia
emprada no era la correcta per detectar les irregularitats i disfuncions que ens arriben al
sindiCAT en referència a la conciliació i condicions laborals, això ja ho vàrem denunciar en un
primer moment i vem proposar que es fes treball de camp in situ i no només manipulació de
dades estadístiques.
Des del CAT seguirem denunciant aquest Programa fins que deixi de ser un instrument més
de publicitat de cara a la galeria. Ara el que és important és la reglamentació de la llei de
conciliació de la vida laboral, personal i familiar i no les conclusions d’una diagnosi que
faran que el pla d’acció 2009-2011 sigui d’entrada una ficció estadística.
Salut!
Sílvia Civit i Fortuny i Miquel Boguñà Torras
Representats del CAT al programa per a l’equitat.
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