L’educació és clau en la lluita feminista #8M

Aquest any el 8 de març és en diumenge, però que els docents no siguem a les aules no vol dir que
no ens mobilitzem. L’educació és una peça clau en la lluita feminista, perquè els docents som
exemple i referent per a les noves generacions, i a dins les aules tenim la responsabilitat de generar
dinàmiques que treballin en aquest sentit. Hem de fer de cada dia un 8 de març a les aules amb
els alumnes, i aquest diumenge també hem de ser als carrers.

La Intersindical-CSC convoquem Vaga General per continuar visibilitzant i denunciant les violències,
discriminacions i desigualtats estructurals que patim les dones en el món laboral com a
conseqüència del model patriarcal de relacions socioeconòmiques, culturals i polítiques. Model que
ens vol relegades a un rol subsidiari i dependent, també a la feina.

Alhora, les polítiques neoliberals precaritzen de manera sistemàtica i sistèmica la classe treballadora
i impacten brutalment i específica en les dones treballadores.

La Intersindical-CSC, plena de dones que combatem cada dia la
precarització, les desigualtats i les violències que ens assetgen, ens
sentim part del moviment feminista alçat i en lluita per construir una
societat lliure d’aquestes xacres.

Des dels centres de treball i des de tot arreu ens empoderem i
contribuïm a la lluita feminista, combatent el sistema
patriarcal-capitalista i construint la República Catalana Feminista.

República com a instrument per garantir-nos justícia social, drets i llibertats.

Catalana perquè és la voluntat de la majoria del
nostre poble, oprimit, sotmès i apallissat. Voluntat legítima i que
entronca amb els mateixos drets fonamentals que estan a la base de les
reivindicacions feministes.

Feminista
perquè no serem lliures, no tindrem drets ni llibertats si
les dones no hi som pensant-la i construint-la. Transformem la realitat!

LA REPÚBLICA SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ.

Us facilitem diversos documents relacionats amb la Vaga Feminista del proper 8 de març:

Icona per publicar com a avatar a les xarxes socials (Instagram, Twitter o Facebook)

Cartell de la Vaga Feminista (format imatge | format PDF)

Banner de la Vaga Feminista per a xarxes socials

Preavís de la vaga

Diari de la Vaga Feminista

Vídeo promocional de la Vaga Feminista

Serveis mínims de la vaga (pendent de fixar els serveis mínims)

Manifest de la Intersindical-CSC per la Vaga General Feminista

Rols de gènere i de poder en l’educació
catalana
Article de Judith Ribera, mestra i membre de la Intersindical-CSC a Ponent

Termes com coeducació, rols de gènere o feminisme han esdevingut habituals en els contextos
educatius de les societats occidentals.

Però, què ens
trobem en l’àmbit educatiu respecte el paper de la dona i la
consolidació dels rols de gènere dictats per una societat
heteropatriarcal que s’amaga rere la façana del que és

políticament correcte?

En primer lloc la
voluntat, no pas l’efectivitat, de plans d’actuació del
Departament d’educació per fer front a totes aquelles possibles
situacions que es puguin considerar un greuge de la situació laboral
de la dona en l’àmbit educatiu.

Així doncs, en
alguns dels documents elaborats pel mateix Departament d’Educació
com el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.
Memòria del Pla anual d’actuacions curs 2018-2019 podem trobar
un recull de totes aquelles actuacions implementades en aquest àmbit
i el seu grau d’assoliment.

Tanmateix, una dada
crida especialment l’atenció, en un sector laboral estructuralment
feminitzat, la correlació de la distribució de càrrecs directius
no respon a la realitat feminitzada. Observem les dades següents:

Freqüència
relativa d’homes i dones en càrrecs de direcció de centres
educatius públics, per nivells: D- 12,47% H – 13,20%
Freqüència
relativa d’homes i dones en càrrecs de comandament dels Serveis
Centrals del Departament: D- 17,41% H – 20,86%
Freqüència
relativa d’homes i dones en càrrecs de comandament dels Serveis
Territorials del Departament: D – 18,9% H – 36,36%

Les dades parlen per
elles mateixes, quan ens centrem a analitzar qui ocupa els
comandaments directius del Departament d’Educació, el percentatge
d´homes que ocupen aquests càrrecs sempre és superior al de dones.

Les causes que
expliquen aquesta incoherència segurament són moltes, però sense
lloc a dubte van estretament relacionades amb l’assumpció dels
rols de gènere que la societat atorga a cada un de nosaltres.

En segon lloc, com
podem combatre justament la transmissió i la consegüent assumpció
d’aquests rols de gènere per ambdues parts?

Aquesta lluita es
guanyarà des de l’EDUCACIÓ o no es guanyarà. Els darrers anys
han estat molt prolífics en estudis i literatura diversa que clamen
per desconstruir els rols de gènere des de la primera infància a fi
i efecte d’assolir una societat lliure de prejudicis i cotilles de
gènere.

Nens i nens, nois i
noies han d’assumir que els rols que la societat heteropatriarcal
atorga a cada un d’ells són una barrera per poder construir una
societat més justa i igualitària.

En l’àmbit
educatiu tenim molta feina a fer, des de l’exemple, des de les
dinàmiques del dia a dia, la mediació dels conflictes, els
continguts, la participació, el vocabulari… Les nenes i les noies
s’han d’empoderar, han de poder elegir lliurement què faran amb
les seves vides al marge dels prejudicis socials, han de ser capaces
de reivindicar quin és el seu paper com a persones i com a dones des
de la llibertat més radical, però alhora també s’ha de treballar
perquè els nens i els nois puguin deslliurar-se d’una masculinitat
que en molts casos també els ofega, un llast heretat del patriarcat
que no ens permet assolir la llibertat plena en aquesta societat.

Acte d’homenatge a Rosa Luxemburg

Homenatge a Rosa Luxemburg al Centre Cívic Fort Pienc

El 12 de desembre, la Intersindical-CSC va retre el homenatge a Rosa Luxemburg al Centre
Cívic Fort Pienc. El 2019 va fer 100 anys de l’assassinat de Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht a
mans del Freikorps, el grup paramilitar dirigit pel ministre de defensa alemany, i la col·laboració
d’un sector del partit socialdemòcrata en el govern.

L’acte va ser presentat per l’Ester Rocabayera, coordinadora de la Secretaria d’Igualtat del nostre
sindicat i la xerrada, a càrrec de la lingüista i militant independentista Blanca Serra. La seva
intervenció va tenir el to d’una dona compromesa amb l’alliberament social, feminista i nacional,
d’acord amb la seva llarga trajectòria política. Va acostar al públic les figures d’algunes dones
revolucionàries sovint oblidades. Així, va recordar Clara Zetkin, política socialista, lluitadora pels
drets de les dones i antifeixista, o Aleksandra Kollontai, una de les principals figures del socialisme
rus.

Blanca Serra va destacar les múltiples opressions que va patir Rosa Luxemburg, en la seva
condició de dona, jueva, d’esquerres i nascuda a la Polònia ocupada per l’imperi rus.

L’acte va acabar amb les intervencions i preguntes de les persones assistents que omplien la sala.

Vine a la xerrada sobre Rosa Luxemburg!

El dia 12 de desembre hem organitzat a Barcelona, des de la sectorial d’educació, una xerrada
sobre feminisme centrada en la figura de Rosa Luxemburg, la històrica militant i teòrica
marxista, socialista, comunista i revolucionària alemanya, que ha esdevingut una icona del
feminisme.

La xerrada és una oportunitat per escoltar i conèixer la Blanca Serra, lingüista, historiadora,

militant i activista de gran trajectòria en les lluites socials de Catalunya, i afiliada de la
Intersindical-CSC. Tot i que ara ja està jubilada, era professora catedràtica de l’IES Narcís
Monturiol. La Blanca és una lluitadora compromesa des de molt jove en la lluita d’alliberament
nacional i social del nostre poble.

El seu fons personal es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i conté documentació fruit de la
seva activitat política, relacionada amb associacions catalanistes, amb Col·lectius d’Obrers en Lluita,
amb els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, i amb la formació de militants
independentistes. També conté documentació relacionada amb la defensa de la llengua catalana,
amb la lluita antirepressiva durant el franquisme i postfranquisme, amb moviments d’alliberament a
Catalunya i a altres nacions.

La xerrada es farà a les 18.30 al Centre Cívic Fort Pienc. Us hi esperem! Formem-nos, coneguem el
passat per entendre el present i contribuir a construir un país i “un món on siguem socialment
iguals, humanament diferents i totalment lliures“.

Prou violència masclista! #25N2019
L’educació ha de ser una peça clau en la lluita contra la violència masclista, per això des de la
Intersindical-CSC defensem una educació i una república catalana feministes. Cal que l’escola sigui
un espai lliure de tot tipus de discriminacions sexistes, començant per allò que anomenem
“micomasclismes”, i que incideixi directament en l’assumpció dels valors del feminisme per part dels
infants i joves.

El dia 25 sortim al carrer per dir que els docents i tot el personal d’educació volem acabar amb les
violències masclistes i posar llum sobre aquesta realitat tan lamentable que pateix la nostra societat.
Com deia Montserrat Roig: “Encara hi ha dones que tenen por de ser elles mateixes, d’expressar les
seves opinions, de manifestar-se davant del món”, i això s’ha d’acabar.

Us convoquem a 2/4 de 7 (18.30) als Jardinets de Gràcia de Barcelona! Construïm la república

catalana feminista!

