
 

 

 

 
LA DISCRIMINACIÓ DE LES DONES 
 
La problemàtica dels drets humans de les dones és, alhora, la mateixa que la dels 
homes, i una de molt diferent, i és que, igual que els homes, les dones són víctimes de 
repressió, tortura, desaparicions, fam... però, a més a més, les dones també poden ser 
víctimes de mètodes repressius particulars, com, per exemple, la violació sexual, 
l’embaràs forçat i, sens dubte, la discriminació quotidiana que suposa el sexisme. 

 
EL SEXISME 
 

Anomenem sexisme aquella 
perspectiva del món que 
entén que corresponen con-
ductes diferents a homes i 
dones i que hi ha funcions i 
posicions socials diferents 
segons el sexe. Així, el 
sexisme defensa una visió 
binària i esterotipada de la 
societat. 
 
Els estereotips de gènere 
serien el conjunt de creences 
sobre les diferents caracterís-

tiques i capacitats d’homes i dones en la societat, característiques que  s’elevarien a la 
consideració de naturals en perdre’s de vista la tradició i la ideologia que les han 
creades. Així, els conceptes de masculinitat i feminitat s’ha constituït històricament a 
partir d’uns ideals que relacionen la masculinitat amb la raó, l’activitat i l’àmbit públic; 
i la feminitat amb la subordinació, la dependència, i els atributs de sensibilitat. A 
partir d’aquestes idees definitòries de la masculinitat i la feminitat, s’organitza, 
binàriament, la societat en base al binomi home productor/ dona reproductora. 
 
Aquesta asimetria de papers ha propiciat que l’home s’hagi identificat amb l’àmbit 
públic, mentre que la dona hagi quedat relegada a l’àmbit privat o domèstic, i això 
alhora que aquesta esfera privada ha quedat infravalorada i menyspreada en 
comparació amb la pública. 
 
D’acord amb això, els xiquets aprendran a ser dominadors, violents, actius, herois, 
mentre que les xiquetes aprendran a reproduir el model maternal, de mestressa de 
casa, de dona submisa.  



LA SOCIALITZACIÓ SEXISTA   

  
Entenem per socialització el procés pel qual els individus s’inseririen en una cultura i 
societat, tot interioritzant les seves normes, rols, institucions. 
 
Serien els diversos agents socialitzadors la família, l’escola i l’àmbit de l’educació no 
formal i informal, així com els mitjans de comunicació i les institucions i entitats (tant 
polítiques com socials). 

 
 
LA LLUITA CONTRA EL SEXISME 
 
Una fita històrica ha estat la incorporació de les dones a l’educació en els països 
desenvolupats, que ha suposat una passa molt important en la lluita adquirir drets i en 
el camí a la igualtat d’oportunitats.  
 
Es podria resumir que la lluita per a la igualtat de 
drets i d’oportunitats entre homes i dones ha 
vingut determinada per l’accés de les dones a 
l’educació, la incorporació de les dones al mercat 
laboral (després de la Segona Guerra Mundial), 
l’acceptació del sufragi femení, la revolució sexual 
(canvi d’hàbits personals pel que fa a la relació 
entre els individus d’ambdós sexes) i les polítiques 
desplegades a partir de les conferències internacio-
nals de les dones.  
 
De totes maneres, malgrat el reconeixement legal 
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i 
les polítiques antidiscriminatòries posades en molts 
d’indrets, encara persisteixen desigualtats de gène-



re, enquistades i reproduïdes de vegades de manera inconscient. 

 
ACTITUDS SEXISTES ACTUALS  
 
Avui en dia, trobem que el sexisme s’ha reconduït cap a noves formes emmascarades 
que fan difícil identificar-lo. I és que el sexisme pot tenir, certament, una cara explícita 
i hostil, però també una altra implícita i benvolent, i així, l’oberta caracterització de les 
dones com a grup subordinat pot disfressar-se d’idealització ben intencionada de les 
dones com a esposes, mares i objectes romàntics, amb la qual cosa se les continuaria 
vinculant de manera especial amb els seus trets reproductors i maternals i, en 
conseqüència, amb la dimensió privada i secundària a la qual han estat 
tradicionalment relegades.  
 
Davant la presència d’aquestes actituds sexistes cal fer un esforç per localitzar les 
pràctiques discriminatòries i denunciar-les per tal de garantir i promoure la igualtat 
entre dones i homes.  

 
LA DISCRIMINACIÓ EN EL MÓN LABORAL 
 

 
En el món laboral les dones s’han d’encarar amb problemes específics com els 
següents: 
 
a. Desigualtat d’oportunitats: ocupació, per part de les dones, de càrrecs de menys 

responsabilitat a causa de les expectatives familiars i les respon-sabilitats 
domèstiques i d’assistència a malalts i gent gran que se’ls atribueixen i que 
comporten una dedicació laboral, sovint completa, però, en qualsevol cas, no 
retribuïda. 

 



b. Salaris desiguals als percebuts pels seus companys homes per feines del mateix 
valor (de fet, s’estima que les dones reben una mitjana entre un 30% i un 40% 
menys que els homes per feines del mateix tipus). 

 
c. Assetjament sexual. 
 
d. Més gran taxa de desocupació que dels homes (de fet, es calcula que la taxa 

d’ocupació de la població activa masculina és el doble que la femenina, si bé, en 
alguns zones del planeta la proporció és encara pitjor, i així, s’estima que, per 
exemple, en el països àrabs, la taxa d’ocupació femenina és sis vegades inferior, 
mentre que, al sud-est asiàtic, en seria un tercera part). 
 

 

 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
La definició de "violència de gènere", aprovada per l'Assemblea General de Nacions 
Unides (Res. A.G. 48/104, ONU 1994 ), apareix en la Declaració sobre l'eliminació de la 
violència cap a les dones amb les següents paraules:  

 
"[Entenem com a violència de gènere] tot acte de violència basat en el gènere que té com a 
resultat possible o real un mal físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coacció o la 
privació arbitrària de la llibertat, ja sigui a la vida pública o a la vida privada." 

 
La violència de gènere és un patró de conducta sexista que es reprodueix a totes les 
cultures del món, i que té que veure amb la manera com es relacionen homes i dones, i 
el poder i rols que desenvolupada. 
 
La violència de gènere s’ha donat al llarg de la història i és una violència arrelada en la 
nostra societat, que, no obstant, ha quedat sempre invisibilitzada i silenciada. De fet, la 
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violència contra les dones és, probablement, la violació dels drets humans més 
habitual i està present en totes les societats del món, sigui el que sigui el seu sistema 
polític o econòmic.1 
 

 
 
 

LA DONA DURANT ELS ANYS DE LA DICTADURA FRANQUISTA 
 

Ja durant els anys de la Guerra Civil, i a mesura que els 
militars sublevats conquerien territoris, s’acabava amb la 
coeducació, passant-se a ensenyar-se a les escoles de 
nenes, de manera preferent, les anomenades ciències 
domèstiques, la costura i la cuina, educant-se a les 
xiquetes perquè fossin esposes submises. Això, 
evidentment, tingué importants conseqüències 
provocant la submissió, l’autocensura i, fins i tot, 
l’assumpció dels valors masclistes per part de  moltes 
dones. 
 
El 1937 es crearia el servei social de la dona, que va 
significar una aportació de mà d’obra gratuïta per al 
règim (dones solteres entre 17 i 35 anys), i una forma 
d’educar adeptes al règim i a la religió catòlica. 
 
Aviat, les lleis del Fuero del Trabajo, de 1938, prohibiren 
el dret al treball de les dones casades, de manera que 
només podien treballar solteres i viudes. Així, segons la 

                                                 
1
 Dades com les que segueixen ens ajudaran a comprendre la magnitud del problema:  

 Una de cada tres dones al planeta ha patit abusos en algun moment de la seua vida. 

 La violència en la família és una de les primeres causes de mort i de minusvalidesa entre les dones 
joves, al costat del càncer i dels accidents de trànsit (i així, el govern dels Estats Units ha 
reconegut que la violència en l’àmbit familiar és l’amenaça més important per a les dones 
d’aquell país, més que les violacions, els atracaments i els accidents de trànsit junts). 

 Es calcula que, aproximadament, el 70% de les dones assassinades al món ho són a mans de les 
seues parelles o exparelles. 



Ley de reglamentaciones laborales, de 1942, les dones, un mes bans de casar-se, havien de 
firmar el seu propi acomiadament voluntari. A més, es limità l’accés de les dones a les feines 
més prestigiades com ara els alts càrrecs empresarials, o els de fiscal, jutge o diplomàtica, 
entre d’altres. Tot plegat, abocà a moltíssimes dones a l’estraperlo (mercat negre), castigat 
amb multes i penes de presó, i al treball submergit i informal a casa o fins i tot a les fàbriques. 
 
Els camps de la salut i l’educació, considerats “dignes”, perquè es relacionaven amb la cura i 
els fills, restaren oberts per al treball de les dones i s’anaren feminitzant (de fet, encara avui a 
majoria d’infermers i mestres de primària són dones). De totes maneres, les dones obreres 
treballaren, sobretot, com a jornaleres al camp (sobretot en el primer franquisme), a les 
fàbriques tèxtils i de forma creixent als serveis, sobretot, als serveis domèstics (en el primer 
franquisme) i, més endavant, també al comerç (i en tasques administratives). Ara bé, la 
discriminació salarial contra les dones fou una constant igual que el menysteniment social i 
econòmic de les feines més feminitzades. 
 
A més, el codi civil i  penal supeditava totalment la dona al marit, pare o germà, necessitant 
ella el permís del marit per qualsevol activitat contractual o per viatjar a l’exterior i penalitzant 
com a delicte només l’adulteri femení. Cal destacar, així mateix, que, entre el 44 i el 65 fou 
legal l’anomenat “parricidi per honor”. D’altra  banda, les filles solteres i menors de 25 anys no 
podien sortir de casa sense permís explícit del pare.  
 

La nova educació franquista, les noves lleis 
i la socialització franquista tingueren 
importants efectes desincentivadors per al 
treball de les dones. Així, i per exemple, la 
societat considerava que si la dona 
treballava era perquè el marit no la podia 
mantenir i si la dona treballava tenint fills 
era considerada una mala mare.  
 
Fins els anys 60, i davant la necessitat de 
mà d’obra, es dictaren noves normes que 
facilitaren l’accés de més dones al món 
laboral i a un major nombre de feines. El 
1961, la Ley sobre derechos políticos, 
profesionales y Laborales de la mujer, obrí 
les portes al treball de les dones casades, 
al treball nocturn i a noves categories 
laborals, però el permís marital per a 
treballar i la realització de contractes es 
mantingué fins el 1976. 

 
 
 

EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
 

El 8 de març és actualment el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i està reconegut per 
la Organització de les Nacions Unides (ONU). Aquest dia commemora de lluita de la dona per la 
seua participació al camp del treball i a la societat, en general. La diada se celebra des del  
1911 i, inicialment, va ser utilitzada, principalment, per reivindicar el dret al vot femení i a 
l’accés de les dones als càrrecs públics. 
 
S’atribueix  sovint a l’elecció de la data del 8 de març a la commemoració d’un incendi que 
s’havia produït tres anys abans, el 1908, en una fàbrica tèxtil de Nova York. En aquest haurien 
mort un centenar de treballadores que s'havien declarat en vaga i tancat dins la fàbrica. En 
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realitat, però, sembla que els fets commemorats serien dos: la vaga de treballadores del tèxtil 
de Nova York, del 1857 i l’incendi de 1908, successos als quals, aviat, s’afegiria, un nou incendi, 
aquest esdevingut el 25 de març del mateix 1911, a la factoria de la Triangle Company, on 
moririen 142 obreres (la majoria immigrants joves) que l'any anterior havien protagonitzat una 
vaga per demanar millores laborals de la fàbrica. 
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MODEO ESCRIBANO, Marisa: Educació per a la ciutadania i els drets humans, OUP, San Fernando de Henares, 
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Per a l’apartat sobre la dona durant la dictadura franquista s’ha recorregut a la pàgina web del projecte Codi 
LELA, disponible a:  
http://www.donestech.net/ca/memoria_donesitreball  
Per a l’apartat sobre el Dia de la dona treballadora s’ha recorregut a Viquipèdia:  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_Dona_Treballadora 
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