ERRADICAR LA POBRESA
A TOT EL MÓN I EN TOTES
LES SEVES FORMES
Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes
continua sent un dels principals reptes que
afronta la humanitat. A escala mundial, al
voltant de 736 milions de persones viuen
en situació de pobresa i gran part d’elles
són dones. A Catalunya, el 21,3% de la
població viu en situació de pobresa, una
taxa que segueix a l’alça i amb un impacte
directe en dones, persones migrades, amb
discapacitats, criatures i majors de 65 anys.

ficar en què els sous de les dones són més baixos. El
cas és que, en termes globals, les dones cobren un 23%
menys que els homes per fer la mateixa feina.
El problema fonamental, però, sorgeix quan l’anàlisi es
deixa aquí i no continua aprofundint en l’arrel, fet que
ens ha portat a ignorar les grans claus de la discriminació. La desigualtat d’ingressos és causada per la divisió
sexual del treball, que imposa una diferenciació en les
tasques que realitzen homes i dones.
Trobem, així, que més de 600 milions de dones realitzen els treballs més precaris i insegurs, i que el 75%
està en el sector de l’economia no formal. El nombre de
nenes que no reben una educació primària ascendeix a
15 milions en comparació dels 10 milions de nens que
no la rebran.

La teorització de la pobresa que s’ha produït fins ara és
bàsicament una teorització des dels homes sobre la pobresa dels homes i, per tant, la pobresa de les dones ha
quedat invisibilitzada.

Vulneració dels Drets Sexuals
i Reproductius, i pobresa

Garantir els Drets Sexuals i Reproductius és fonamental per a assolir una reducció de les desigualtats i per
a crear una justícia sexual, sense la qual no existeix la
justícia social. Cal abolir el patriarcat i acabar amb la
divisió sexual del treball generant una reestructuració
social que no continuï reproduint les desigualtats entre
homes i dones.

A la majoria de països del món, les dones no tenen garantits els seus Drets Sexuals i Reproductius bàsics: no
reben educació sexual, no poden accedir a l’anticoncepció necessària ni a mesures de protecció en les relacions sexuals, pateixen violències sexuals de manera
impune i es juguen la vida per aconseguir avortaments
clandestins.

Feminització de la pobresa

Aquestes i moltes altres qüestions suposen un impacte
directe en el desenvolupament dels seus trajectes vitals, coartant les seves llibertats i prohibint la sobirania
sobre els seus cossos i vides, abocant-les a l’empobriment com a forma de subsistència.

El terme feminització de la pobresa va ser encunyat per
Diane Pearce el 1978. Aquest terme implica que:
• La pobresa té una major incidència en les dones que
en els homes.
• La pobresa de les dones és més severa que la dels homes.
Cal preguntar-se per què les dones viuen més empobrides que els homes. Des d’una anàlisi basada en la
lògica del sistema capitalista neoliberal, es pot simpli-

Més enllà de la pobresa econòmica:
el treball no remunerat
El moviment feminista ha conceptualitzat com a precarietat noves situacions que no es manifesten només
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a partir de la pobresa econòmica. La precarietat engloba també altres aspectes de la vida de les persones que
no estan només vinculats amb el mercat de treball formal. Així, inclou la situació de les persones en tots els
treballs, siguin o no remunerats, la carència de temps
o la falta d’harmonització, la impossibilitat de portar a
terme una vida plena per manca d’oportunitats o per
obstacles generats per desigualtats de gènere, d’origen,
de classe, de diversitat funcional, etc. En moltes ocasions la precarietat en la vida de les dones s’expressa en
situacions d’estrès, de submissió, en un minvament de
la capacitat de participació i fins i tot en un procés de
desapoderament.
Evidentment, és imprescindible destacar que les dones,
en la seva major part, realitzen un treball no remunerat:
les cures de la família i la llar, de la comunitat; les cures
del sosteniment de la vida, en definitiva. La concepció
patriarcal de la família es resisteix, en molts casos, al fet
que la dona treballi fora de la llar. I quan ho fa, ha d’assumir la doble (o triple) jornada, sempre considerant el
treball de cures com a gratuït i sense cap valor. Tenint en
compte el treball de cures no remunerat que realitzen
les dones, aquestes treballen, de mitjana, quatre anys
més que els homes.

sigualtat d’ingressos en aproximadament trenta punts
percentuals. S’ha estimat, però, que el treball de cures
no remunerat ascendeix a 10 bilions de dòlars, quantitat
equivalent a un vuitè (1/8) del PIB mundial.
Cal situar que la mateixa teoria econòmica en la qual es
basa el sistema no comprèn més enllà de l’individualisme que el liberalisme promou; ignora la col·lectivitat.
Les persones que, en comptes d’actuar en benefici propi
per tal de maximitzar els seus propis guanys, actuen en
benefici de la col·lectivitat, no estan representades en la
teoria econòmica que impera, per la qual cosa es troben
discriminades i marginades. S’ignoren les qüestions de
gènere perquè la major part de les persones que tendeixen a actuar en benefici de la col·lectivitat són dones.
El problema de la pobresa de les dones és un problema
estructural arrelat en la mateixa construcció del sistema
patriarcal neoliberal. A 155 països hi ha almenys una llei
que estableix que les dones tenen menys drets econòmics que els homes. A 18 països el marit pot prohibir a
l’esposa que treballi. A 110 països hi ha dones que no
tenen permès realitzar el mateix treball que els homes.

Entre els anys 2000 i 2010 va augmentar el nombre de
dones en el treball remunerat a Amèrica Llatina, fet que
va suposar una reducció general de la pobresa i la de-

Legislació Bolivia

• Declaració Universal Drets Humans, 1948.
• Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
• Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la
Dona (CEDAW), 1979.
• Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, 1995.
• Carta de Drets Fonamentals de la UE, 2000.
• Resolució del Parlament Europeu sobre pobresa i perspectiva de gènere, 2016.
• Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006.
• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes.
• Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
• Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 2010.
• Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista.
• Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, 2019.
• Mesura de Govern per una Democratització de les Cures, Ajuntament
Barcelona, 2017.
• Pla per la Justícia de Gènere, Ajuntament Barcelona, 2016.
• Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat, Ajuntament
Barcelona, 2016.

• Declaració Universal Drets Humans, 1948.
• Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
• Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la
Dona (CEDAW), 1979.
• Convenció Interamericana per a Prevenir, Sancionar i Erradicar la Violència
contra les Dones. Convenció de Belem do Pará, 1994.
• Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, 1995.
• Consens de Montevideo, Primera Conferència Regional de Població i
Desenvolupament, 2013.
• Nova Constitució Política de l’Estat Plurinacional de Bolívia, 2009.
• Llei Núm. 1173 d’abreviació processal penal i d’enfortiment de la lluita integral
contra la violència envers les nenes, nens, adolescents i dones, 2019.
• Llei Núm. 348 Integral per a garantir a les dones una vida lliure de violència,
2013.
• Decret Llei, elevat al rang de Llei en 1997. Modificacions i actualització en
2003. Estableix que l’avortament només està permès per a evitar un perill per
a la vida o la salut de la dona, i també quan l’embaràs sigui producte d’una
violació, rapte, estupre o incest.
• Pla Nacional per a la Igualtat d’Oportunitats “Mujeres Construyendo la Nueva
Bolivia, Para Vivir Bien”, 2008.
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