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Onte, o espertador de meus pais soou ás 7. El e ela
erguéronse rapidamente. Mentres meu pai preparou o
almorzo para toda a familia, miña nai puxo a roupa
na lavadora. A meu irmán Xulio e a min costounos un
pouco levantarnos pero, ó cabo de media hora, xa
estabamos duchados e vestidos. Como xa temos
moita práctica, en 15 minutos fixemos as camas e
recollemos as nosas habitacións. Despois do almorzo,
o meu irmán lavou os pratos e eu varrín a cociña. Ás
8.30 todos estabamos listos para saír. Despois de
deixarnos na escola, os meus pais marcharon traballar.

A miña nai é enxeñeira química e o meu pai mestre de
preescolares. Aínda que a miña nai gaña máis cartos, ós
dous gústalles moito o que fan. Á hora de comer, o meu

irmán e mais eu fomos á casa dos avós. O avó
preparara a miña comida preferida: ¡tortilla de patacas
e macarróns! Despois de comer, a miña avoa acompañounos
á escola no coche porque se nos fixera un pouco tarde.

Cando regresamos á casa pola tarde, meu irmán e
mais eu fixemos os deberes e despois xogamos un
pouco no ordenador. Mentres tanto, os meus pais con-
tinuaban traballando nas tarefas do fogar: o meu pasoulle
o ferro a unha morea de roupa e miña nai estivo reparando
a lámpada da sala, que rompera o día anterior.

Como os vimos moi cansos, Xulio e mais eu decidimos
preparar a cea por sorpresa. Aínda que non nos quedou
perfecta, os meus pais puxéronse moi ledos.

Nome: Helena García   ·   1º B de ESO

Completa a seguinte táboa coas tarefas realizadas por cada membro da familia de Helena.
A continuación, completa a táboa adxunta coa distribución de tarefas na túa familia.

A familia de Helena

nai pai Helena Xulio avoa avó

A miña familia

eu    

¿Que similitudes e que diferencias atopas entre as dúas táboas?

Na familia de Helena as tarefas do fogar Na miña familia as tarefas do fogar
realízanas maioritariamente: realízanas maioritariamente:

¿Paréceche xusta a distribución de tarefas na familia de Helena?, ¿e na túa?

Sabías que...
As mulleres españolas dedican sete veces máis tempo ás tarefas domésticas cós homes.
(PNUD: Informe sobre desarrollo humano 1999. Barcelona, 1999)

Busca no diccionario a palabra "discriminación". ¿Cres que nos fogares españoles existe
discriminación cara á muller? Argumenta a túa posición.
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Antes da construcción do novo pozo na comunidade, as mulleres ían buscar auga dos
veces ó día e tardaban aproximadamente unha hora e media en cada viaxe. Agora, as
mulleres poden aforrar tempo e esforzo. Sen embargo, na comunidade, non todas as
persoas están contentas coa solución adoptada. Ti tamén podes participar no debate
da comunidade de Los Limones:

¿Cres que a construcción do novo pozo é unha solución xusta para
as mulleres?
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O 75% de todo o traballo realizado no mundo polos homes é remunerado. En cambio, só o 34% do traballo
das mulleres conta cunha remuneración. Ademais, cando as mulleres teñen un salario, este tende a ser máis
baixo có dos homes. (Sutcliffe, Bob: 100 imágenes de un mundo desigual, Intermón Oxfam, Barcelona, 1998.)

Miles de nenas sobreviven en Marrocos como empregadas do fogar, traballando de 12 a 16 horas diarias sen
días libres nin vacacións. Os salarios, que cobran os familiares, oscilan entre os 10 e os 22 euros mensuais
para as máis pequenas. A súa exclusión da educación e os malos tratos que reciben completan o cadro da
situación. (AMD Press: Boletín 220. 19-2-2002. Grupo Tecnipublicaciones.)

A xornada media das amas de casa en España é de 9 horas por día (tomando en conta as mulleres que traballan
fóra e as que non); ademais, non se interrompe por fins de semana, vacacións nin jubilación. (Durán, M. A.: La jornada
interminable, Icaria, Barcelona, 1986.)

No mundo hai 125 millóns de nenos e nenas que non van á escola. as dúas terceiras partes son nenas.
(Arias, Marta: Educación ahora, rompamos el círculo de la pobreza, Intermón Oxfam, Barcelona, 1999.)

As mozas españolas seguen necesitando unha cualificación superior, como estudios universitarios, para lograr
a promoción laboral e o mesmo status cós varóns que non teñen ese nivel de cualificación. (AMD Press: Boletín
220. 19-2-2002. Grupo Tecnipublicaciones.)

Moitas das maquiladoras e fábricas guatemaltecas continúan esixíndolles ás mulleres un test de embarazo
como condición para darlles un emprego. Ademais son numerosas as mulleres despedidas dos seus traballos
por teren quedado embarazadas. (AMD Press: Boletín 216. 13-2-2002. Grupo Tecnipublicaciones.)

Unha de cada cinco mulleres europeas sofre ou sufriu violencia doméstica. (AMD Press: Boletín 219. 18-2-2002. Grupo

Tecnipublicaciones.)

A participación das mulleres nos cargos de goberno
e na política é moi inferior á dos homes. Observa o gráfico.
(Fonte: elaborado a partir de datos do Informe Do PNUD 1999.)

¡ELIMINEMOS A DISCRIMINACIÓN!
O camino é longo, pero pouco a pouco vanse conseguindo conquistas a favor dos dereitos das mulleres.

Sen embargo, tanto no Norte como no Sur, aínda persisten graves situacións de discriminación.

Os dereitos das mulleres están protexidos: en xeral pola Declaración Universal de Dereitos Humanos e diversas

convencións, en particular pola Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra

a muller, e ademais por todos os homes e mulleres que, coas nosas actitudes, cada día contribuímos a acabar

coa discriminación.

DISCRIMINACIÓN: Informe de denuncia
Traballas nas Nacións Unidas e formas parte do Comité sobre a Eliminación da Discriminación contra a Muller.

Encargáronche facer un informe de denuncia. Nos datos que tes máis arriba busca un caso exemplo para cada

tipo de discriminación. Logo escribe unha recomendación, especificando a quén a dirixes, que contribúa a eliminar

a discriminación nos casos denunciados.
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Discriminación no fogar

Caso 1:

Lugar:

Recomendación:

Discriminación educativa

Caso 2:

Lugar:

Recomendación:

Discriminación laboral

Caso 3:

Lugar:

Recomendación:

Discriminación política

Caso 4:

Lugar:

Recomendación:

Data  ........  /  ........  /  ........                   Sinatura do/da experto/a:


