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Nosaltres també ens aturem!
Avui 8 de març, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la
Dona, les dones amb discapacitat volem traslladar un any més, a les
persones responsables de dissenyar i posar en pràctica polítiques públiques,
i a la societat en general, les nostres reivindicacions com a dones que vivim
en una situació d'exclusió injustificable. L'aprovació en els últims mesos de
polítiques regressives en matèria d'igualtat a diferents països ha mogut a
les organitzacions de dones a promoure un dia d'aturada general en
reivindicació de la plena vigència dels nostres drets. La Fundació CERMI
Mujeres, el CERMI Estatal i el COCARMI se sumen a aquesta petició, exigint
a les organitzacions que integren el teixit associatiu de la discapacitat
secundar aquesta aturada.
Perquè... ¿què passaria si durant quatre hores les dones decidíssim
simplement no fer res? A Catalunya, 514.886 persones tenen alguna
discapacitat legalment reconeguda. D'aquestes, 260.861 són dones i
254.025 són homes.
Encara avui la nostra minsa presència al mercat de treball es veu afectada
per l'existència d'una important bretxa salarial, una dada evident si es
comparen els nostres salaris amb les retribucions que perceben els homes
amb discapacitat. Aquesta bretxa, a més, s'amplia dramàticament si es
compara amb la resta de la població, dones i homes, sense discapacitat. Per
la seva banda, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la
Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència,
concebuda en el seu dia com un nou pilar de l'estat de benestar i com a
pedra angular d'una nova política de les cures, ha acabat convertint-se en
un sistema en declivi continu, que només ha aconseguit mantenir part de la
seva vigència a través, un cop més, de la feina invisible i precària que
realitzem les dones (també les dones amb discapacitat) en l'esfera
domèstica.
En aquest punt, volem reclamar el nostre espai tant en l'àmbit productiu, on
seguim estant clarament excloses, com en el reproductiu, en el qual
desenvolupem importants tasques de sosteniment de la vida que queden
totalment invisibilitzades davant el fal·laç argument que només som dones
objecte de cura; com a molt, ciutadanes passives destinatàries de polítiques

assistencials. Les dones amb discapacitat som també part d'aquestes dones
que pateixen violència de gènere, però que quan fem un pas per sortir
d'aquest infern, ens seguim trobant amb la inexistència de recursos
adequats que donin resposta a les nostres necessitats: cases d'acollida
inaccessibles, obstacles afegits per accedir a la justícia, professionals que
desconeixen la nostra realitat, incredulitat i sospita en relació als nostres
testimonis. A aquests obstacles també s'enfronten les dones que pateixen
violència de gènere i que són mares de filles i fills amb discapacitat, ja que
tampoc troben els recursos necessaris que donin resposta a les seves
necessitats.
Som així mateix aquestes ciutadanes a les quals retallen el dret a decidir
sobre la nostra capacitat reproductiva, sotmetent-nos a processos
d'incapacitació legal amb l'objectiu últim d'esterilitzar-nos sense el nostre
consentiment, tot això amb l'empara de la nostra legislació en flagrant
violació de la Convenció sobre els Drets de les persones amb Discapacitat.
Davant d'aquesta situació, no podem més que alçar la nostra veu per
reivindicar en aquest 8 de març el nostre espai com a ciutadanes
actives, com a dones que s'enfronten quotidianament a una infinitat
d'obstacles fruit de la vigència d'estereotips i falsos mites sobre el
que significa ser una dona amb discapacitat en aquesta societat
"capacitista" i patriarcal.
Per tot això, les dones amb discapacitat RECLAMEM:
- La posada en marxa d'una efectiva política de prevenció i abordatge de les
situacions de violència de gènere que tingui en compte a les dones amb
discapacitat. Per això cal que el pacte d'Estat que s'està discutint
actualment inclogui un enfocament interseccional que prengui en
consideració la nostra realitat com a dones i, a més, que estigui
adequadament dotat de pressupost. Sense inversió en aquesta matèria
l'única cosa que aconseguirem és seguir donant passes enrere.
- Coincidint amb el desè aniversari de l'aprovació de la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones
en situació de dependència, les dones amb discapacitat també exigim
l'aprovació d'un nou pacte d'Estat sobre aquesta matèria, per tal de
reactivar i fer veritablement efectius els drets reconeguts en aquesta
normativa. La promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones
en situació de dependència són pilars fonamentals que faciliten que
qualsevol dona pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida, de manera
autònoma i independent. Això té una especial transcendència per a aquelles

dones amb discapacitat en situació de dependència que es troben sotmeses
a violència.
- A més, reclamem que es reconeguin i valorin les tasques que tant en
l'àmbit productiu com en el reproductiu realitzem les dones amb
discapacitat, a través de polítiques actives que prenguin en consideració les
aportacions que com a treballadores desenvolupem en el mercat laboral i en
l'esfera del sosteniment de la vida. Tenir independència econòmica i veure
reconeguda i promocionada la nostra autonomia personal són eixos clau per
a la nostra total emancipació.
- També exigim als nostres representants polítics que acabin d'una vegada
per totes amb el reconeixement legal de les esterilitzacions forçades en el
nostre ordenament jurídic, que envia, a través dels procediments
d'incapacitació legal, a uns llimbs jurídics a milers de dones al nostre país,
provocant la seva mort civil.
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