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8 març 2019 

Manifest per una ocupació digna 

per a les dones amb discapacitat 

Perquè ens sobren els motius! 
  

Avui 8 de març celebrem 

el Dia de la Dona. 

  

Les dones amb discapacitat 

i les mares de fills i filles amb discapacitat 

volem explicar a tothom 

què demanem pel que fa a l'ocupació. 

  

Sobretot, volem explicar-ho 

a les persones que fan política. 

  

Les dones amb discapacitat 

tenim menys feina que les altres persones. 

També menys que els homes amb discapacitat. 

I a sobre les dones amb discapacitat 

que tenen feina 

tenen pitjors condicions que altres persones. 

  

Tenir feina és una de les formes més importants 

d'aconseguir viure pel teu compte, 

sense dependre d'altres persones. 

Així pots decidir sobre la teva pròpia vida. 

  

Hi ha diverses lleis que parlen 

del nostre dret a treballar: 

 La Convenció sobre els drets 

de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides 

diu que tenim dret a treballar 
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igual que la resta de les persones. 

Això inclou poder guanyar-nos la vida 

amb un treball que triem amb llibertat. 

Els llocs on es treballa han de ser 

oberts, inclusius i accessibles. 

  

 La Convenció per a l'Eliminació 

de totes les Formes de Discriminació contra la Dona 

demana la fi de la discriminació 

de les dones en l'ocupació. 

Les dones i els homes 

han de tenir les mateixes condicions. 

  

 La Constitució Espanyola diu que 

totes les persones tenim 

el dret i el deure de treballar. 

També diu que ens han de pagar prou 

perquè puguem fer-nos càrrec 

de les nostres necessitats i les de la nostra família. 

 

 L'Objectiu 8 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 

defensa el treball decent per a tothom. 

I l'Objectiu 5 defensa la igualtat de gènere 

i donar poder a les dones i a les nenes. 

  

Les dones amb discapacitat tenim dret 

a guanyar-nos la vida amb el nostre treball, 

a poder triar lliurement en què volem treballar, 

i a rebre un salari just. 

  

Tenim dret a la seguretat 

i la salut en el treball, 

a estar protegides enfront de l'assetjament, 

i que el lloc de treball sigui inclusiu i accessible. 
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A Espanya 6 de cada 10 dones 

amb discapacitat no té feina. 

Això és més de la meitat de les dones. 

  

Les dones amb discapacitat 

tenen menys feina que: 

 Els homes amb o sense discapacitat. 

 Les dones sense discapacitat. 

  

A la Fundació CERMI Mujeres i al COCARMI 

ens preocupa molt 

que les dones amb discapacitat 

de vegades tampoc tenen l'oportunitat de buscar feina. 

  

Per totes aquestes raons, 

les dones amb discapacitat 

viuen més en la pobresa i en situacions difícils. 

  

Per això, aquest 8 de març, 

des de la Fundació CERM Mujeres, 

les dones amb discapacitat demanem amb força: 

  

 Tenir en compte a les dones amb discapacitat 

en les polítiques d'ocupació. 

  

 Tenir en compte també al donar suport a l'ocupació 

que moltes dones pateixen diverses discriminacions, 

per la seva discapacitat, per la seva edat, 

per ser pobres, per no tenir formació, 

per viure en un medi rural, etcètera. 

  

 Formar i donar poder a les dones amb discapacitat 

perquè puguin trobar feina. 
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Donar suport a les dones amb discapacitat 

que tenen més dificultats. 

Per exemple: dones que viuen al camp o en pobles 

o perquè tenen més discapacitat. 

  

 Fer possible que les dones amb discapacitat 

puguin trobar qualsevol feina. 

I també que puguin millorar en el seu treball. 

Per exemple: tenir més responsabilitat i sou. 

  

 Les dones guanyen 3 mil euros menys a l'any 

que els homes amb discapacitat. 

Això ha d'acabar: 

hem de guanyar el mateix 

per la mateixa feina. 

  

 Necessitem suports per utilitzar les tecnologies, 

amb l'ordinador, els mòbils o les tauletes. 

No podem quedar-nos enrere. 

  

 Mostra a tothom 

que les dones amb discapacitat 

fem molta feina sense que ens paguin. 

Per exemple: ser mares o tenir cura d'altres persones. 

  

 Aconseguir més autonomia i atendre 

a les persones que depenen d'altres persones. 

Recordeu que les dones amb discapacitat 

també tenen cura d'altres persones. 

  

 Obligar les empreses que contractin 

a un nombre de dones amb discapacitat. 

El Govern ha de vigilar que compleixin. 

Els sindicats poden donar suport a això. 
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 Garantir llocs de treball segurs 

sobretot, per a les dones amb discapacitat, 

llocs lliures de violència i assetjament. 

  

Perquè ens sobren els motius! 

8 març 2019 

  

Fundació CERMI Mujeres / COCARMI 

www.fundacioncermimujeres.es  www.cocarmi.cat 
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