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Les dones han estat les grans protagonistes de les diverses
manifestacions a Catalunya, on també ha hagut homes que s'han
volgut sumar a les reivindicacions feministes.
Les milers de dones que han marxat aquest 8 de març pel territori
han exigit la igualtat real i demanen als partits polítics que no
retrocedeixin en la defensa dels drets i les llibertats del col·lectiu
femení.

BRETXA SALARIAL:
La bretxa salarial de gènere es va reduir en 2,1 punts entre 2014 i 2015, tot
i que el salari mitjà dels homes es va situar en 27.514 euros anuals i el de
les dones en 20.946 euros, un 23,9% inferior. Aquestes dades corresponen
a l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015, publicat
per la Generalitat amb motiu del Dia Europeu per a la Igualtat Salarial
entre Homes i Dones.
Les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral:
El sol enganxós, que les situa a la part baixa de l’escala salarial (un 25%
cobren 11.824 euros o menys).
El sostre de vidre, les dones més ben remunerades reben de mitjana un
sou anual gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys.
Algunes dades que posa de manifest l’informe són:
El menor salari femení s’explica en part per un major pes del treball a
temps parcial. Però la bretxa salarial a temps complet duplica la del
temps parcial.
Les diferències de guany brut anual tendeixen a créixer amb l’edat.
La bretxa de gènere és menys marcada entre les persones d’origen
estranger, tot i que des de 2013 està en creixement.
A major estabilitat laboral, majors diferències salarials.
És més elevada en les ocupacions que requereixen un nivell de
qualificació elemental, presenten els salaris més baixos i tenen una forta
presència femenina.
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CONCEPTES BÀSICS

DIBUIXANT EL GÈNERE
Després de la bona acollida rebuda dels vídeos "Dibuixant el
gènere" com a eina amb l'objectiu d'acostar les aportacions
dels estudis de gènere a un públic ampli, fem un recull dels
quatre enllaços perquè els tingueu a l'abast més fàcilment.
Capítol 1 "Sexe/Gènere"
https://www.youtube.com/watch?v=0HJKzMTEzeU
Capítol 2: "Biologia o cultura?
https://www.youtube.com/watch?v=Ij1-eNabIzM&t=225s
Capítol 3: "Diferències i desigualtats entre homes i dones"
https://www.youtube.com/watch?v=mXOb2uLxTwU
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Capítol 4: "Gènere i exclusió"
https://www.youtube.com/watch?v=seWf7_2dgjE

