COMUNICAT PREMSA

COMUNICAT PREMSA

Barcelona, dimecres 13 de Març de 2013

El Parlament Europeu adverteix sobre l' impacte
de les retallades de les polítiques d'igualtat
Les mesures d'austeritat aprovades pels Estats membres en el context de la crisi
econòmica suposen un risc per a la igualtat entre homes i dones, segons una de les tres
resolucions aprovades pel ple del dimarts 12 de març en relació amb el Dia Internacional de
la Dona. L' impacte de la crisi sobre les polítiques d'igualtat, la lluita contra els estereotips
de gènere i la situació de les dones al nord d'Àfrica són els assumptes que tracten els tres
textos adoptats.
La primera resolució, elaborada per la vicepresidenta de la comissió de Drets de la Dona,
Elisabeth Morin-Chartier (PPE, França), posa de manifest la precarietat de les condicions
laborals a què s'enfronten les dones i les repercussions que poden tenir les polítiques de
retallades en el sector públic, on la dona ocupa el 70 per cent dels llocs de treball en el total de les
administracions locals, regionals i estatals dels Estats de la Unió Europea.
Les retallades pressupostàries en educació, sanitat i serveis socials han provocat un augment del
número de dones desocupades, moltes de les quals treballen en aquests sectors. "Les dones
s'enfronten a una crisi silenciosa que ha empitjorat notablement les seves condicions de vida.
Abans que comencés aquesta crisi econòmica ja hi havia una taxa important de desocupació
femenina, i eren en la seva majoria les dones qui tenien uns contractes precaris, a temps parcial i
amb baixos salaris. Desgraciadament, amb les polítiques d'austeritat les dones sofreixen en
l'actualitat un doble càstig", va argumentar Morin-Chartier durant el debat del dilluns.
L'informe demana, a més, que les respostes polítiques a la crisi tinguin en compte la dimensió de
gènere. El Parlament Europeu considera necessària la inversió en polítiques actives d'ocupació
femení i de programes de conciliació de la vida familiar i laboral. Igualment, reflexiona sobre el
"sostre de vidre", al qual encara avui s'enfronten les dones, especialment als sectors financer i
bancari europeus, on tan sols un 5 per cent dels alts càrrecs són dones.
La resolució no vinculant sobre l' impacte que la crisi ha tingut sobre els drets de les dones ha
rebut 495 vots a favor, 96 vots en contra i 69 abstencions.

Lluita contra els estereotips
Els eurodiputats mostren la seva preocupació per la desproporció que encara es manté en el
repartiment de les responsabilitats familiars i domèstiques entre dones i homes, el qual comporta
una desigualtat real al mercat laboral.
Entre altres iniciatives, l'Eurocambra suggereix que el finançament procedent del Fons Social
Europeu sigui utilitzat per apropar les dones a aquells sectors del mercat del treball en els quals
continuen estan menys representades degut als estereotips de gènere.
Els diputats també demanen a la Comissió i als Estats membres mesures per combatre els
estereotips de gènere en el mercat del treball, l'educació, i sobre tot, als mitjans de comunicació i
publicitaris. D'aquesta manera, els parlamentaris insisteixen en què els mitjans de comunicació
han d'oferir una imatge de la dona que respecti la seva dignitat com a persona, i no mostrar a
dones i nenes marcades per estereotips sexuals i de gènere.
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La resolució sobre l'eliminació d'estereotips de gènere a la Unió Europea va ser aprovada per 368
vots, a favor, 159 en contra i 98 abstencions.

Dones al nord d'Àfrica
El Parlament Europeu demana un ús més eficient dels instruments legislatius de la Unió Europea
per protegir els drets de les dones al Nord d'Àfrica, així com per exigir a les autoritats nacionals
d'aquests països que garanteixin el principi d'igualtat entre homes i dones en les seves
Constitucions, amb l'objectiu de prohibir qualsevol forma de discriminació i violència contra les
dones.
La tercera resolució, de la qual n'és ponent la socialista Sílvia Costa, alerta sobre qüestions
preocupants, com la violència sexual durant les revoltes com a mesura de pressió política cap a
les dones, la situació dels Drets Humans de les nenes, l'evolució dels sistemes de protecció i
educació en aquests països i la situació de desocupació i desigualtat de les persones joves.
La resolució sobre la situació de la dona al nord d'Àfrica ha estat adoptada per àmplia majoria en
un vot a mà alçada.
•
•

Procediment: Resolucions no legislatives
Ponent: Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Kartika Tamara Liotard (Verds/ALE) i Silvia
Costa (S&D)
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