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Dona amb discapacitat:

les mateixes desigualtats com a dones
però un major risc d’exclusió social per la discapacitat
En la commemoració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, en què es reivindica la plena
igualtat de drets i condicions de vida entre dones i homes, ECOM, com a representants de les
persones amb discapacitat física, reclamem la igualtat de drets i condicions per a les dones
amb discapacitat i posem de manifest la doble discriminació que patim, i que sovint passa
desapercebuda.
Aquesta doble discriminació es dona per la confluència de dues situacions -ser dona i tenir una
discapacitat-, factors que sumats agreugen el seu risc d’exclusió social. Aquesta doble exclusió
ens suposa a les dones amb discapacitat una sèrie d’obstacles i impediments que ens limita
l’exercici dels nostres drets i obligacions, la nostra participació (tant en l’àmbit públic com en
el privat) i la plena realització dels nostres projectes personals en igualtat de condicions amb
la resta de la societat, inclús en comparació amb els homes amb discapacitat. Perquè si bé
aquests són objecte de discriminació per la seva condició de discapacitat, no ho són per qüestió de
gènere.
Com a dones, les dones amb discapacitat compartim les mateixes desigualtats que les dones sense
discapacitat però el nostre risc d’exclusió social es duplica pel doble factor de discriminació que ens
afecta. Per la nostra discapacitat, davant les mateixes desigualtats, les conseqüències són de major
grau per a nosaltres, i a més s’hi afegeixen altres discriminacions.
Les dones amb discapacitat veiem vulnerats els nostres drets i patim discriminació en molts
àmbits, tant vers la societat en general com vers els homes amb discapacitat: en l’educatiu (hem
tingut i tenim menor accés a l’educació), en el laboral (tenim una menor taxa d’ocupació, i si
tenim feina és de menor qualitat i rebem salaris més baixos, situació que repercuteix
negativament en les cotitzacions i després en els imports de les prestacions d’atur o les pensions
contributives que rebem, fet que agreuja el nostre risc de pobresa i exclusió), en l’àmbit domèstic o
reproductiu (no se’ns reconeix ni econòmicament ni socialment –com a la resta de dones- altres
feines que assumim de manera majoritària, essencialment tasques de cura i manteniment de la
llar, ja que som vistes majoritàriament com a objecte de cura i com a persones passives destinatàries
de polítiques assistencials), se’ns qüestiona i se’ns coarta el nostre dret a la maternitat, som més
vulnerables a patir violència de gènere... Una llista inacabable de discriminacions que ens priven
d’exercir el nostre drets com a dones, i com a persones.
Per això, avui Dia Internacional de la Dona reclamem que des de les instàncies públiques es
promogui la igualtat i l’equitat entre dones (incloses les dones amb discapacitat) i homes en
tots els àmbits (com recull la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU), i
també la posada en marxa d’una efectiva política de prevenció i abordatge de les situacions de
violència de gènere que tingui en compte les dones amb discapacitat.

