8 de març
El passat dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, recordem la lluita
iniciada fa més de cent anys per un grup de dones treballadores que
reclamaven un tracte salarial just i unes condicions laborals equiparables a les
dels homes: drets civils i igualtat laboral .
Des de llavors, tot i les dificultats, les dones han anat assolint èxits fonamentals
en aspectes polítics, laborals i educatius si bé encara queden reptes per
assolir.
La dona, amb els governs del PP, ha estat un referent en càrrecs institucionals i
polítics. Hem anomenat la primera Comissaria Europea, la primera presidenta
de les Corts, la primera presidenta del Senat, etc. Totes, dones del PP que han
estat en primera línia, tant en l'àmbit nacional com autonòmic, provincial i local,
per la seva mèrit i capacitat i no per quotes.
Estem convençuts que la igualtat efectiva entre homes i dones s'assoleix amb
el foment de l'educació i de l'ocupació sobre la base d'unes polítiques públiques
i un marc normatiu que les garanteixin. Gràcies a aquestes polítiques, Espanya
ha reduït en els darrers anys la bretxa salarial entre homes i dones.
Apostem per polítiques que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral, el
foment de la coresponsabilitat, la reducció de la bretxa salarial i l'eliminació de
les barreres que limiten l'ascens professional de les dones. El foment de
l'ocupabilitat, com a element afavoridor de la independència econòmica de la
dona i la lluita contra la violència de gènere, són els grans objectius de les
nostres polítiques.
En aquest sentit, s'han endurit les penes d'aquells que atempten contra la
integritat física i sexual de les dones i s'ha aconseguit, per primera vegada, un
gran Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere en què s'han implicat la
majoria de les forces polítiques i totes les administracions autonòmiques.
És per tot això, que des del PP reiterem el nostre compromís amb totes les
dones, convençuts que units podrem aconseguir una societat en igualtat, més
justa i més digna.

