Metges de Catalunya, amb la lluita feminista
Metges de Catalunya (MC) s’afegeix a la causa feminista i s’adhereix a la vaga del 8 de març de 2018,
Dia Internacional de la Dona. El sindicat mèdic lluita per la igualtat de drets i oportunitats de les dones
en el conjunt de la societat i, especialment, en el seu àmbit d’actuació: la igualtat en el desenvolupament
professional i laboral de les metgesses.

Àmbit laboral
<<Tot i que la professió mèdica està clarament feminitzada, els càrrecs directius, de gestió i de
docència continuen en mans d’homes>>
Exigim:
▪

Igualtat en la promoció laboral (carrera professional) i l’ascens a càrrecs directius de gestió i
lideratge (caps de servei, caps de secció, director mèdic...).

▪

Igualtat en l’àmbit de la docència perquè les places de docent universitari i les tutories de
residents no s’assignin majoritàriament a homes.

▪

Garantir que l’exercici dels drets de conciliació no afectarà el desenvolupament professional.

Protecció de l’embaràs i la maternitat
<<Les metgesses, igual que la resta de dones treballadores, patim discriminació, desigualtats i
dificultats relacionades amb la maternitat>>
Exigim:
▪

Adequació del lloc de treball per raó de risc durant l’embaràs garantint la continuïtat dels
complements salarials.

▪

Percepció de tots els complements retributius i de l’import mitjà de les guàrdies realitzades
durant el permís per risc en l’embaràs i el permís per maternitat.

▪

Garantir que l’embaràs i la maternitat no siguin causa de discriminació per a la contractació ni
per a la promoció laboral.

STOP Violència Masclista
<<Les metgesses, igual que la resta de dones, patim assetjament sexual i violència masclista>>
Exigim:
•

Aturar la violència masclista visible i invisible, física i psicològica, que patim les dones. Ni una
menys: ens volem vives.

▪

Implementar mesures perquè les metgesses -i totes les professionals sanitàries- tinguin el
mateix reconeixement i valoració que els metges i siguin respectades per part de
l’Administració, les empreses i els propis pacients. No som “nenes” ni “senyoretes”, som
metgesses, doctores, cirurgianes, traumatòlogues, cardiòlogues, pediatres,
neuròlogues...

