
EL GÈNERE DE LA 
CRISI



�� Desigualtat, segregaciDesigualtat, segregaci óó,  precarietat i d,  precarietat i d èèficit ficit 
de drets son els vectors que defineixen la de drets son els vectors que defineixen la 
posiciposici óó de les dones en els mercats laborals de les dones en els mercats laborals 
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�� En un insostenible model econòmic assentat En un insostenible model econòmic assentat 
sobre la divisisobre la divisi óó sexual del treball que atribueix sexual del treball que atribueix 
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�� La crisi estLa crisi est àà aprofundint les condicions de aprofundint les condicions de 
desigualtat i precarietat de les dones alhora desigualtat i precarietat de les dones alhora 
que fa retrocedir els avenque fa retrocedir els aven çços fets en el terreny os fets en el terreny 
polpol íític i socialtic i social

El gènere de la crisisEl gènere de la crisis

Es  mantenen les bretxes de gènere, s’aprofundeix 
la precarietat i la pobresa femenina



On som avui?On som avui?

� “La crisi silenciosa”: Passada la primera 
“onada”, agudització de la crisi i dels seus 
impactes en les dones.

� Impactes visibles i sobretot invisibles a les 
estadístiques : “estadístiques sota sospita”

� Impacte global en tots els àmbits de la vida 
de les dones: situació laboral, situació
econòmica i social (pobresa), àmbit familiar.

� Impacte diferenciat en funció de la situació
de partida (ex. dones migrades).



Impactes econòmics  - pobresa Impactes econòmics  - pobresa 

� Feminització de la pobresa: La taxa de risc de pobresa es major per 
a  les dones

� 26,8 dones – 25,7 homes (2011 idescat).

� 21,8% de les llars sota l’umbral de pobresa: Les ll ars amb major risc 
de caure en situacions de pobresa són els monoparentals 
(majoritàriament femenins)

� La pobresa infantil augmenta fins al 45% 

� Les llars amb fills són les que tenen majors nivells d’exclusió: 26% 
front el 15,4 de les llars sense fills

� Biaix de gènere en les estadístiques : el càlcul de risc de pobresa es 
fa a nivell familiar que amaga l'impacta diferencia l en les llars (no 
son neutres al gènere)

“El risc de pobresa, i especialment de pobresa infantil, està molt condicionat per les facilitats que tenen les 
mares de trobar i mantenir una feina ben remunerada” ( Estudi de l’Observatori Social d’Espanya i la UPF)

“La solució per combatre la pobresa infantil és augmentar l’ocupació femenina” (Gosta Esping-Andersen –
Entrevista a TV3)



Impactes en la vida de les donesImpactes en la vida de les dones

� Reducció dels ingressos disponibles: Augment 

de les hores dedicades  al treball domèstic per tal 

de mantenir la qualitat de vida de la llar

�Retallades en els pressupostos socials : 

REFAMILIARITZACIÓ DE LA CURA (escoles 

bressol, beques, llei de dependència) 

� L’Increment de la càrrega total de treball 

incideix en els nivells d’estres, l’ansietat i la salut 

de les dones

� Increment de situacions de violència de gènere

“El treball no pagat de les 
dones ha servit de matalàs  
amortidor de la crisi” (Lina 
Gàlvez – Jornada DDIPPAS 
20-03-2013)



� Atur Registrat.

�La cobertura d’atur de les dones es situa 26 punts per sota de la dels 
homes (han generat menys drets)

�Subregistre de les dones en les OTG (dades de SURT):

� El 19,2% de les dones de Surt en atur no estaven registrades a l’OTG

� El 96,2% de les dones no registrades havia treballat en el mercat informal

� El 80,6% de les dones que han treballat sempre en economia submergida eren 
immigrades.

�Les dones acumulen atur de llarga durada :
� El 53,23% del grup d’aturats/es amb més de  6 mesos
� El 57,06% del grup d’aturats/es amb 12 meses  o més

� El 70,41% de grup de més de 24 mesos

Impactes en l’ocupació - PrecaritzacióImpactes en l’ocupació - Precarització

2012 2011 2010 2009 2008 2007

HOMES 23,2 19,8 18,7 17,1 9 5,6

DONES 22,1 18,6 16,7 15,2 9 7,8

TOTAL 22,7 19,3 17,8 16,3 9 6,6



�La crisi ha incrementat la taxa de Temporalitat:
Acumulen els majors percentatges de contractació a 
temps parcial (el 78,24%)

� Representen el 76,40% del grup de persones que treb alla a 
temps parcial por no haver pogut trobar feina a  jo rnada complet

�Incrementa la Taxa de parcialitat: Les dones treballem 
de mitjana 30,6 hores  setmanals. Els homes, 36,1 
hores (EPA quart trimestre 2012).

�La pensió de les dones és un 42% inferior a la dels 
homes

�La bretxa salarial a Catalunya manté un diferencial 
del 16,9% general que puja en ocupacions més 
qualificades (estaffs i directius)

� Sols el 13% de  dones ocupen alts càrrecs directius
en les empreses (menys que en 2007: 19%)(Esade-
ICSA).

�El 9% en el cas de les direccions generales i el 5%  en les 

Impactes en l’ocupació – bretxa salarialImpactes en l’ocupació – bretxa salarial



Impactes  socials Impactes  socials 

� “Naturalització” de les desigualtats

� Pressió per reforçar els rols de gènere  

tradicionals  (“ser dona és ser mare”)

� Les accions i polítiques de millora de la 

corresponsabilitat cauen de totes les agendes 

polítiques

�Superar les desigualtats de gènere es subordina 

a la crisi 

� No avaluació dels impactes de gènere: risc 

d’agreujament de la desigualtat.

Estratègies d’adaptació i 
resiliència: 

les dones gestores de 
l’economia domèstica



Per a fer front a la Per a fer front a la 
crisicrisi

EQUITAT DE EQUITAT DE 
GGÈÈNERE ARA!NERE ARA!


