PROMOURE EL CREIXEMENT
ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU
I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA
I PRODUCTIVA I EL TREBALL
DIGNE PER A TOTHOM
Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista

El concepte de creixement econòmic com
l’entén el sistema neoliberal heteropatriarcal
és incompatible amb la vida. Des dels
feminismes, l’abordatge de la sostenibilitat
de la vida i l’erradicació de les desigualtats
basades en l’explotació i la submissió
de les dones, els seus cossos i les seves
sexualitats són condicions obligades per tal
de recolzar qualsevol objectiu econòmic.
Les dones, doblement explotades
El sistema econòmic, neoliberal i heteropatriarcal necessita el control dels cossos de les dones i la invisibilització de la feina reproductiva i de cures per perpetuar-se. El reconeixement de l’economia de cures posa en
joc la viabilitat de l’explotació capitalista i les desigualtats entre gèneres, classes socials i Nord i Sud globals.
L’economia feminista és una eina d’anàlisi que posa al
centre la invisibilització dels processos reproductius i
de cures que duen a terme les dones a les esferes econòmiques privades.

El creixement econòmic és compatible
amb la vida i el planeta?
L’actual sistema econòmic és insostenible amb el planeta i la vida digne de les persones. Els objectius centrals de creixement i augment de la productivitat són
clarament mercantilistes i es basen en processos d’acumulació per explotació. Específicament perjudiquen a
les dones. El sistema s’aprofita del menyspreu a les
cures realitzades per les dones i precaritza els treballs
reconeguts que fan aquestes. El PIB és un indicador
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esbiaixat i masculinitzat ja que no té en compte les
aportacions realitzades per les dones o altres grups socials a l’economia. El biaix patriarcal és present en tots
els indicadors macro i micro de l’economia: percentatge
d’atur, nivell d’ocupació, demanda, etc.
Una altra realitat inseparable del sistema econòmic dominant és l’explotació dels recursos naturals, que posen en risc la viabilitat de la vida a totes les parts del
planeta quan aquests són mercantilitzats. Existeix un
vincle directe entre desigualtats de gènere i l’expansió
del neoliberalisme a escala global. Els Tractats de Lliure
Comerç es recolzen en la divisió sexual i racial del treball i eliminen els obstacles per explotar totes les esferes: drets laborals, debilitament de l’Estat del Benestar i
mercantilització de drets bàsics com educació i salut, ja
que aquests es sustenten amb la invisibilitat de les cures.

Com s’aprofita el sistema neoliberal
heteropatriarcal de la opressió de les dones?
En els sectors de treball amb més presència de dones, la
bretxa salarial és més baixa i les condicions laborals són
pitjors. Al contrari, en els sectors més masculinitzats
es gaudeix de millors prestacions i condicions laborals
però les dones que hi treballen estan més discriminades. La feminització laboral comporta una devaluació
econòmica i/o social.
La incorporació de les dones al treball formal és una realitat a gairebé tot el món, però ho és de forma precària. A Catalunya, el 76% de les persones que treballen
en jornada parcial són dones , i, això implica menys
drets laborals i prestacions socials, salaris més baixos i
una càrrega major en la conciliació de la vida personal
amb la vida laboral.
A nivell mundial, el 83% del treball domèstic i de cures
el realitzen dones, la majoria mancades de drets labo-
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Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) en
l’entorn laboral i sobirania dels cossos

Instruments internacionals com la CEDAW o la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing reconeixen el dret
de les dones a exercir control sobre el seu cos i decidir
lliurement sobre els aspectes relacionats amb la seva
sexualitat i la reproducció. Encara que la maternitat és
un dret individual que s’ha de poder exercir amb llibertat, tal i com declaren aquests i altres organismes, la reproducció de la vida és una responsabilitat col·lectiva i
social. Perquè així sigui, des de l’òptica dels DSiR, s’ha
de dotar al dret de reproducció i a la criança de reconeixement, protecció institucional i garantia econòmica,
inclòs en el terreny professional.

La desprotecció legal de les treballadores sexuals és una
expressió del sistema de control de la sexualitat i sexe
de les dones que els impedeix gaudir d’autonomia i llibertat en les seves decisions. El reconeixement dels DSiR
de totes les dones, i en especial d’aquest col·lectiu de
treballadores especialment vulnerabilitzades en el reconeixement dels seus drets, és essencial per poder decidir,
gaudir la pròpia sexualitat i exercir la sobirania corporal.

La discriminació per motius d’orientació sexual i identitats de gènere és recurrent arreu del món. La OIT destaca que una de les principals causes de rebuig i discriminació és deguda a la percepció de no conformitat amb la
heteronormativitat i l’estigma vers les persones LGTBI+.
Amb l’objectiu d’acabar amb aquestes actituds els governs han de crear mecanismes legals i, en el cas que
els tinguin, han de promocionar accions que els activin.

rals (OIT). L’explotació de les treballadores domèstiques és recurrent com a reflex de la societat patriarcal i
del valor que atorga el capital a les cures. Quan són treballadores estrangeres encara s’agreuja més, com per
exemple al Líban amb el sistema Kafala de “patrocini”
per part dels ocupadors envers a les empleades estrangeres que és, de facto, una forma d’explotació i fins i tot
d’esclavatge.

Legislació Catalunya
• Conveni 189 de l’OIT sobre les treballadores i els treballadors
domèstics, 2011.
• Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006.
• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
• Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actuació, adequació i
modernització del sistema de Seguretat Social.
• Resolució 56/XI, sobre l’equiparació de les condicions i els
drets laborals dels treballadors de la llar amb els de la resta
de treballadors, 2006.
• Acord del Govern per millorar les condicions del treball de
la llar i les cures, 2019.
• Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern,
2019-2022.
• Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a
Catalunya, 2019.

Legislació Líban
• Constitució Libanesa, 1962.
• Comissió Nacional de la Dona Libanesa (NCLW).
• Llei del Treball del Líban de 1946, modificada el 2000
per prohibir la discriminació entre homes i dones.
• Codi de la Seguretat Social de 1963, modificat el 1998.
• Llei de protecció de la dona I de tots els membres de
la família de 2014.
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Al Líban, malgrat l’existència d’un sistema legal que no limita
la participació de les dones al mercat laboral, falten garanties
pel reconeixement de drets i del seu exercici. El Codi Laboral no
s’aplica als i les treballadors/es estrangers/es. Entre els factors
que limiten econòmicament, i per tant també, l’exercici dels DSiR
trobem:
· La participació laboral de les dones és del 23%. La majoria
són dependents econòmicament al no realitzar cap activitat
reconeguda.
· El 2011 es va aprovar una llei que penalitzava el tràfic de
persones.
· La situació geopolítica i el gran nombre de refugiats/des que
suporta el país condicionen la participació de les dones libaneses
i les refugiades en un mercat laboral saturat, amb molta
precarietat i moltes irregularitats, on les feines de menys valor
són realitzades per dones.
· 250.000 persones migrades aprox., majoritàriament dones
d’Etiòpia, Kenya, Les Filipines o Sri Lanka treballen com a
empleades domèstiques sota el sistema Kafala.
· La relegació dels assumptes socials i els serveis a les autoritats
religioses i la debilitat de l’estat en aquests assumptes –família,
relacions de gènere, drets de les dones- fan que al Líban la
pressió cap a les dones per la reproducció i les tasques de cures
siguin encara molt elevades.
Ni el Líban ni l’Estat espanyol han ratificat el Conveni 189 de l’OIT
sobre les treballadores i els treballadors domèstics.
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