
El projecte «Dona, igualtat i treball digne»,
que es va iniciar el 1r de Maig de 2019, ha
arribat a la finalització de la primera fase. A
causa del confinament de la població de-
cretat pel Govern marroquí, s’han vist alte-
rades i modificades algunes de les seves
activitats, que han gaudit d’una pròrroga de
dos mesos. Tot i les dificultats afegides per
la situació creada per la Covid-19, tant la
Central Democràtica de Treballadors (CDT)
com la Federació Sindical Democràtica
(FSD) han acomplert pràcticament els ob-
jectius marcats i han dut a terme 31 de les
34 formacions entre els membres de les
seves executives regionals i sectorials en-
caminades a fomentar la participació de
dones en els òrgans de govern sindicals. En
aquestes jornades formatives s’ha promo-
gut la participació de dones juntament

amb els membres de les executives i s’ha
posat en valor la visió d’aquestes i la ne-
cessitat d’aplicar polítiques d’equitat en to-
tes les accions realitzades pels sindicats.
Els formadors i formadores també han fet
especial èmfasi en tota la legislació que fa
referència a la protecció de la dona tant en
l’àmbit laboral com social. Es van haver de
suspendre les jornades d’avaluació que es
fan al final de cada fase i a on participen
alumnes, formadors/es i les direccions sin-
dicals, juntament amb l’equip de Sindica-
listes Solidaris i de l’Escola del Treball

Digne del Marroc, i s’estan fent enquestes
telemàtiques per tal de copsar la validesa
de les accions realitzades.

En vistes de les dificultats que s’han derivat
del confinament de la població per dur a
terme les formacions, des de l’Escola del
Treball Digne del Marroc, conjuntament
amb els sindicats participants en el projec-
te, s’està treballant per construir una plata-
forma online per si, eventualment, cal fer
les formacions a distància.

Inf Cooperaci ´

El passat dia 30 de juny l’Organització In-
ternacional del Treball (OIT) va emetre el
seu cinquè informe sobre les conseqüènci-
es de la Covid-19, actualitzant així els ante-
riors. De l’informe se’n desprèn la
preocupació tant per la quantitat com per
la qualitat dels llocs de treball i un panora-
ma incert per la recuperació econòmica
que vindrà marcada per l’evolució de la
pandèmia.

Des de mitjans de març, un 93 % dels tre-
balladors i treballadores de tot el món se-
gueix residint en un lloc que pateix algun
tipus de restricció i/o tancament dels cen-
tres de treball. Les estimacions inicials de
pèrdua de llocs de treball fetes per aquest
organisme internacional s’han quedat cur-
tes i es calcula que durant el primer trimes-
tre s’han perdut un 5,4 % d’hores de feina
que equivalen a 155 milions de llocs de
treball a temps complet. La previsió del se-
gon trimestre encara empitjora la situació i
es calcula que s’ha perdut el 14 % de les

hores de feina, que representen uns 400
milions de llocs de treball. La majoria d’a-
questes pèrdues se situen al continent
americà, amb un 18,3 %.

L’OIT també alerta que aquesta crisi sanità-
ria afecta d’una manera desproporcionada
les dones treballadores, amb un risc de re-
trocés respecte a alguns dels avenços as-
solits en les últimes dècades i que
s’incrementin les desigualtats de gènere en
el mercat laboral. A diferència de crisis an-
teriors, l’ocupació femenina corre un major
risc que la masculina a conseqüència de la
recessió en el sector serveis. Per una altra
banda, les dones són en gran mesura les
que realitzen treballs en primera línia, espe-

cialment en el sector sanitari i d’assistència
social.

Segons es desprèn de les previsions de
l’OIT, la recuperació durant la segona meitat
de l’any és incerta i parcial, i vindrà donada
per les polítiques que s’apliquin i per l’evo-
lució de la pandèmia. Per tal de facilitar
una recuperació que propiciï la creació d’o-
cupació, caldrà fer front als següents rep-
tes: arribar a un equilibri en el pla polític,
mantenir les intervencions en l’escala ne-
cessària, recolzar els grups vulnerables i
més afectats amb la finalitat d’assolir un
mercat laboral més just, fomentar la soli-
daritat i el suport internacional i enfortir el
diàleg social i el respecte als drets laborals.
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1. Cinquè informe de l’OIT sobre
les conseqüències de la Covid-19
en el món del treball

2. Finalitza la primera fase del
projecte «Dona, igualtat i treball
digne» al Marroc
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Coincidint amb els actes del 20 de juny,
data en què es commemora el Dia del Re-
fugiat, diversos municipis van organitzar ac-
tes en línia amb connexions a camps de
refugiats i amb persones que tenen aquest
estatus i que viuen a casa nostra. També la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat va
fer la presentació online del seu divuitè in-
forme anual. Es destaca que, a escala
mundial, durant l’any 2018 es va produir
un augment de 2,3 milions de persones
desplaçades respecte a l’any anterior, as-
solint-se una xifra sense precedents de
70,8 milions. Pel que fa a les xifres de des-
plaçaments interns, són alarmants: prop de
41,3 milions de persones es troben en
aquesta situació, cosa que suposa un aug-
ment d’1,3 milions respecte al desembre
de 2017. Un any més encapçala aquest
trist rànquing Colòmbia, amb 7,8 milions,
ja que tot i l’Acord de Pau subscrit l’any
2016 entre el Govern i les FARC, la violèn-
cia i la persecució no han minvat i desenes
de milers de persones es veuen obligades
a desplaçar-se a altres punts del país.

Segons l’informe, Amèrica Central requereix
una especial atenció perquè de nou la vio-
lència de les maras i altres bandes organit-
zades va originar una situació de greus i
sistemàtiques violacions dels drets humans

que expliquen els importants èxodes a
Hondures i El Salvador.

Actualment ens trobem en un context gene-
ral en què les polítiques de tancament de
fronteres per a les persones refugiades, la
reducció de les vies legals d’accés a la pro-
tecció internacional i la persistència de
conflictes, porten a una situació de vulnera-
ció massiva dels drets humans. L’increment
accelerat d’aquestes situacions que s’ha
produït en l’últim lustre planteja importants
reptes als quals la comunitat internacional
ha d’oferir resposta.

Durant la presentació també es va destacar
la importància que tindrà durant els pro-
pers mesos la resposta davant de la crisi
causada per la Covid-19, ja que malgrat
que la Comissió Europea ha publicat una
comunicació assenyalant que tant l’accés

al territori com els procediments per a per-
sones sol· l icitants d’asil s’han de mantenir,
molts estats han endurit les mesures.

El 2019, amb 118.264 sol· l icituds, Espa-
nya va duplicar àmpliament el seu registre
històric de sol· l icitants de protecció inter-
nacional aconseguit en el 2018. El 77%
del total va procedir de sis països ameri-
cans: Veneçuela (40.906), Colòmbia
(29.363), Hondures (6.792), Nicaragua
(5.931), El Salvador (4.784) i el Perú
(3.989). Per contra, l’exigència d’un visat
de trànsit explica l’acusat descens de les
persones originàries de Síria i Palestina que
van demanar asil. El 2019, Espanya només
va oferir protecció internacional al 5,2% de
les persones sol· l icitants a les quals va re-
soldre expedient, en contrast amb el 24%
de 2018 i el 31% de mitjana en el conjunt
de països de la Unió Europea l’any passat.
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L’ODS 5 es proposa posar fi a totes les for-
mes de discriminació contra totes les dones i
nenes a tot el món. També es marca el repte
d’eliminar totes les formes de violència contra
elles en els àmbits públic i privat, inclosos el
tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus
d’explotació i eliminar totes les pràctiques
nocives, com el matrimoni infantil, precoç i
forçat, així com la mutilació genital femenina.

També ens proposa reconèixer i valorar les
cures no remunerades i el treball domèstic no
remunerat, mitjançant la prestació de serveis
públics, la provisió d’infraestructures i la for-
mulació de polítiques de protecció social, així

com mitjançant la
promoció de la res-
ponsabilitat com-
partida a la llar i la
família, segons es-
caigui a cada país.

Vetllar per la partici-
pació plena i efecti-
va de les dones, i per la igualtat d’oportunitats
de lideratge en tots els àmbits de presa de
decisions en la vida política, econòmica i pú-
blica és un dels altres punts destacats
d’aquest Objectiu.

Una altra fita que es marca és la de garantir
l’accés universal a la salut sexual i reproducti-
va i als drets reproductius, de conformitat
amb el Programa d’acció de la Conferència
Internacional sobre la Població i el Desenvo-
lupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i

els documents finals de les conferències d’e-
xamen respectives.

També remarca la necessitat d’emprendre re-
formes que atorguin a les dones el dret als
recursos econòmics en condicions d’igualtat,
així com l’accés a la propietat i al control de
les terres i altres béns, els serveis financers,
l’herència i els recursos naturals, de confor-
mitat amb les lleis nacionals.

Cal també millorar l’ús de la tecnologia ins-
trumental, en particular les tecnologies de la
informació i la comunicació, per tal de pro-
moure l’apoderament de les dones.
Finalment, fa èmfasi en la necessitat d’adop-
tar i enfortir polítiques encertades i lleis apli-
cables per a promoure la igualtat entre els
gèneres i l’apoderament de dones i nenes a
tots els nivells.
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3. Presentació informe anual de la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat

Glossari: L’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) número 5. Aconseguir la
igualtat de gènere i apoderar
totes les dones i nenes
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