MANIFEST AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ
En el Dia Internacional de la Dona, des de Càritas alertem com la pandèmia està augmentant
les desigualtats entre homes i dones, i les grans vulnerabilitats a que les dones han
d’afrontar cada dia, en l’àmbit econòmic, social i educatiu.

La Covid-19 té també rostre de dona
A Càritas, des dels nostres serveis, som testimonis de com han augmentat les dificultats de
les dones que acompanyem per accedir a una vida digna i de les múltiples barreres en el
procés de desenvolupament personal i laboral.
Les dones són doblement colpejades per un model estructural en el que les desigualtats
diverses, d’origen ètnic, situació socioeconòmica o discapacitat, juntament amb la xacra de la
violència masclista, impacten en les dones en situació més precària i augmenten l’exclusió
social.

Impulsar un canvi de mirada
Davant del 8 de març d’un any en el que la pandèmia ha agreujat les desigualtats, des de
Càritas volem un canvi de mirada que tingui en compte algunes claus fruit de la nostra
experiència:
-Les llars monomarentals es troben en major risc de pobresa i exclusió i han d’afrontar
dificultats relacionades amb l’adquisició de material escolar, despeses d’habitatge i
subministraments o alimentació adequada.
-La salut, neteja, les cures, l’alimentació, el petit comerç de proximitat, que són essencials en
temps de crisi, són professions altament feminitzades. L’economia de les cures es basa en la
desigualtat de gènere i està majoritàriament en mans de dones, tant a l’economia formal
com a l’economia submergida. La pandèmia ha suposat per a les dones una sobrecàrrega de
tasques i responsabilitats que suposa un impacte en la salut emocional i també física.
-La discriminació racial i ètnica és una altre de les barreres que pateixen moltes dones, que
en molts casos realitzen treballs essencials pel sosteniment de la vida, com les cures a
persones grans i dependents, de mainada, neteja o alimentació. Es tracta de treballs claus
per la nostra societat que no tenen reconeixement, ni econòmic ni social, cosa que s’afegeix
a la desprotecció i discriminació a la que estan sotmeses.

Unes polítiques que posin al centre les dones
Urgeix que totes les polítiques públiques posin al centre les dones en tots el àmbits i s’acabi
amb dinàmiques d’exclusió social. Si no ampliem la mirada, si no incorporem l’enfoc de
gènere a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en aquests moments, estarem

perpetuant i reforçant la desigualtat del nostre sistema. I urgeix una resposta a la crisi que
erradiqui la transmissió intergeneracional de la desigualtat de gènere en la que es basa el
nostre sistema. Tenim ara l’oportunitat de transformar el nostre sistema global de cures.
Les dones i les nenes, les més afectades per la crisi, són també el pilar fonamental de la
recuperació i de la construcció d’un món més just, solidari i inclusiu. És possible un altre
model de societat basat en la igualtat, tant a les llars com a les comunitats i a la vida política.
Des del nostre compromís diari en la transformació de la realitat que afecta les dones en
situació més precària, a Càritas apostem més que mai per un canvi d’estructures i d’actituds,
i llancem una crida a la comunitat cristiana i a tota la societat per no ser còmplices de la
desigualtat i a ser agents actius en la construcció d’una societat de persones iguals.

