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Introducció

Quines són les pautes d’inserció laboral a l’Estat espanyol de milers de dones immigrants
d’origen llatinoamericà, procedents de l’Àsia, de l’Àfrica o dels països de l’Europa de
l’Est? Efectivament, la demanda de força de treball immigrant per part de les economies
postindustrials difereix quant al gènere. Assistim a un augment del reclutament de treba-
lladores immigrants per portar a terme les activitats vinculades a la reproducció social
–principalment el servei domèstic, encara que no hem d’oblidar la prostitució– a totes les
societats postindustrials. Es tracta de tasques que sempre han estat considerades prò-
pies de dones, però que en l’actualitat han passat a formar part del mercat global, en el
context de la «internacionalització de la reproducció».

Les causes i les conseqüències dels moviments migratoris femenins tenen entitat pròpia, ja
que la dona juga un paper social i econòmic diferent al del subjecte masculí, tant en l’esfera
productiva com en l’esfera reproductiva, tant a la societat d’origen com a la de destinació. Una
lectura de les migracions en clau de gènere ens permet concloure que la migració femenina ja
no es pot atribuir només al fet que les dones segueixin els seus marits de manera passiva, sinó
que elles sovint emigren soles, per raons econòmiques, i segueixen patrons migratoris dife-
rents dels dels seus homòlegs masculins (Colectivo Ioé, 1998; Gregorio, 1999). En aquest es-
cenari és on hem de situar la presència de migració femenina a Espanya. Un element identifi-
cador dels nous models migratoris europeus és l’augment de l’emigració autònoma
femenina, al marge del context del reagrupament familiar (Ribas, 2004). Les dades demostren
que existeix una gran diversificació en les experiències migratòries femenines, de manera que
moltes d’aquestes dones arriben a Europa i a Espanya essent elles les pioneres del procés mi-
gratori, atretes per l’oferta de feina com a treballadores domèstiques o, en alguns casos, en
els serveis sexuals (Morokvasic, 1993). En alguns col·lectius d’immigrants –sobretot entre els
procedents de països llatinoamericans–, els patrons migratoris són majoritàriament femenins
i són elles les impulsores de les cadenes migratòries (Ribas, 2004).
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1. Versió resumida d’un article publicat per les autores al monogràfic sobre immigració i exclusió social de Sis-
tema: Revista de Ciencias Sociales, núm. 190-191, gener de 2006, pàg. 193-215.
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La globalització com a macroprocés és el marc que permet comprendre l’emigració 
de dones que es dirigeixen a les economies postindustrials per treballar en el servei
domèstic. El capitalisme global i el patriarcat operen com a forces macroestructurals, 
que, juntes, determinen les posicions de les treballadores d’origen immigrant (Parrenas,
2001: 62). La divisió del treball reproductiu sota línies racials o ètniques opera en un con-
text d’incorporació de les dones dels països perifèrics a l’economia global. Es tracta 
d’una forma distintiva de divisió internacional del treball, fruit de la interacció entre el capi-
talisme global i els sistemes de desigualtat de gènere, que té lloc tant a les societats
d’origen com a les de destinació i que estableix una connexió entre dones al llarg de rela-
cions d’interdependència. La transferència internacional de treball reproductiu té a veure
amb relacions socials, polítiques i econòmiques entre dones en un mercat de treball glo-
bal. Aquesta divisió es fonamenta en una relació estructural de desigualtat d’acord amb
la classe social, el gènere, l’ètnia i la ciutadania, que relega les dones immigrades a les
ocupacions més emblemàtiques de la discriminació per raó de gènere, en concret, a 
totes aquelles tasques vinculades a la reproducció social.

L’objectiu d’aquest capítol és el d’oferir una panoràmica de la dona immigrant no comu-
nitària2 a Espanya, a través d’una aproximació als diferents perfils i projectes migratoris i
a les seves trajectòries laborals. Per tal de realitzar l’anàlisi, s’han utilitzat diferents fonts
estadístiques, així com una recopilació dels principals resultats de les investigacions més
destacades sobre aquesta temàtica i dels estudis sobre dona immigrant i mercat laboral
en què han participat les autores al llarg de la seva trajectòria investigadora.

La feminització dels fluxos migratoris cap a l’Estat espanyol en el
context de la internacionalització de la reproducció

La triple discriminació de les treballadores immigrants –a causa de la seva classe social,
gènere i ètnia– les relega a un nínxol laboral molt precís –en concret, servei domèstic i pros-
titució–, la qual cosa es tradueix en una participació laboral màximament precària i margi-
nal (Morokvasic, 1984). A totes les societats postindustrials, s’aprecia un augment notable
de la demanda de feines remunerades dedicades a les tasques de reproducció social. Si
bé alguns països han desenvolupat programes molt regulats des del govern, que han ins-
titucionalitzat el reclutament de treballadores domèstiques migrants, d’altres –com és el
cas del sud d’Europa o dels Estats Units– segueixen pautes menys formalitzades a l’hora
de contractar i de reclutar. En els dos casos, els efectes són semblants: incorporació de
dones immigrants com a treballadores domèstiques, procedents dels països més pobres,
que sovint s’han de separar de les seves famílies i emigrar en solitari per poder complir les
seves funcions als països que les reclamen (Hondagneu-Sotelo i Avila, 1997).

178 | Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les polítiques de gènere

2. Amb l’expressió «no comunitàries», ens referim a dones no nacionals de països de l’espai econòmic europeu.
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Encara que les polítiques migratòries són cada vegada més restrictives i que s’ha obstacu-
litzat l’entrada de migració legal cap als països europeus, l’arribada de dones immigrants
per treballar en el servei domèstic creix de manera exponencial, a causa de l’alarmant en-
velliment de la població –màximament acusat als països d’Europa i, en especial, als del sud
d’Europa, com és el cas de l’Estat espanyol–3, del canvi a les estructures familiars, de la
transformació del rol social i econòmic de la dona, així com de l’emergència d’estils de vida
nous, en què el temps per al lleure i el temps per a un mateix es valoren cada vegada més.

La dona immigrant és percebuda com a força de treball idònia per realitzar tasques
domèstiques, ja que es tracta d’una activitat socialment poc valorada, etiquetada com a
bruta i escassament qualificada, assumida com quelcom d’inherent a la condició femeni-
na i sovint realitzada des de l’economia informal. Per tant, a l’era de la globalització, la mi-
gració internacional de les dones ens revela una internacionalització emergent del treball
reproductiu; resultat d’una demanda creixent de força de treball femenina d’altres països,
a baix cost, per ocupar-se d’una sèrie de tasques que fins ara portaven a terme les dones
autòctones a la llar, de manera invisible i sense percebre cap remuneració a canvi. Tot això
es tradueix en una racialització del treball domèstic remunerat, ja que són les dones d’al-
tres països, sense l’estatus de ciutadanes, les que agafen el relleu d’aquestes tasques
que les dones autòctones deleguen, encara que sense deixar de supervisar-les (Ander-
son, 2000).

Als països del sud d’Europa, el servei domèstic intern constitueix una modalitat que s’ex-
pansiona més que als països europeus del seu entorn, on l’estat desenvolupa un paper
més actiu en la provisió i/o finançament de serveis per a les famílies. A l’Europa del nord
hi ha poques treballadores de la llar internes; hi predomina el servei domèstic pagat per
hores; (Ramírez, 1997; Colectivo Ioé, 2001a). En aquest sentit, cal tenir en compte que la
demanda de servei domèstic intern se satisfà en l’actualitat únicament gràcies a dones
d’origen immigrant. Això és així no només per una qüestió de baixos salaris, sinó també
perquè es tracta d’una modalitat que impedeix a les treballadores tornar a casa diària-
ment i tenir una vida familiar pròpia. Les dones autòctones, incloses les treballadores
domèstiques de tota la vida, ja no estan disposades a treballar en aquestes condicions i
eludeixen completament aquesta modalitat del servei domèstic, malgrat la forta deman-
da existent4.
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3. La població espanyola serà la més vella de la UE el 2050, amb un percentatge del 35,6% de persones de
més de 65 anys, i la que tindrà proporció més baixa de ciutadans i ciutadanes en edat de treballar, amb un
52,9%, segons una projecció de població de l’oficina estadística Eurostat (europa.eu.int/comm/eurostat).
4. El servei domèstic intern era un treball estès entre les dones joves autòctones de procedència rural, que tre-
ballaven com a domèstiques a les ciutats fins que es casaven o trobaven feina en un altre sector d’activitat. Les
dones joves, solteres, que anaven a servir a grans ciutats com ara Madrid o Barcelona, eren originàries de famí-
lies amb mitjans econòmics precaris i de contextos socioeconòmics rurals que oferien escasses oportunitats la-
borals a les dones. El servei domèstic s’asseguraven la supervivència fins que es casaven i abandonaven aques-
ta activitat (Borderías, 1991).
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El servei domèstic intern, utilitzat especialment quan es tracta de tenir cura d’una persona
gran en situació de dependència, és preferit per les famílies abans que altres solucions, tant
per motius culturals com econòmics. La solució de la treballadora domèstica interna és la
més semblant a l’ideal del model de família que té cura dels seus membres inherent a l’i-
maginari familista, en què una assistenta informal –generalment la filla o la nora–, s’ocupa
diàriament de les necessitats de la persona gran dependent de manera no remunerada.
Però optar pel servei domèstic intern respon no només a una estratègia d’ajust cultural. Ara
per ara, disposar de personal domèstic remunerat ha deixat de ser una pràctica vinculada
al luxe i exclusiva dels grups amb més poder adquisitiu, ja que també s’ha estès als seg-
ments de població de classe mitjana. Cal tenir en compte que una part considerable dels
seus demandants, persones grans que viuen soles i que perceben una pensió, no tenen
recursos suficients per costejar-se l’oferta de serveis privats (una residència geriàtrica, per
exemple). La insolvència de la demanda, en absència d’una provisió pública de serveis i de
recursos per atendre les situacions de dependència durant la vellesa, converteixen el re-
curs a l’economia informal i a una treballadora immigrant, disposada a treballar a canvi d’un
salari inferior, en l’opció menys cara i, en molts casos, en l’única estratègia factible.

Mentre no es trobi una alternativa real a l’organització patriarcal de la reproducció social i
en absència d’una oferta de serveis a la vida diària dirigits al conjunt de la ciutadania per
al cas de l’Estat espanyol, ens hem de preguntar: qui s’ocupa de les tasques que estan
relacionades amb la reproducció social –tenir cura de la gent gran, dels infants, etc.–
mentre les dones tenen una vida professional pròpia, treballen vuit hores diàries o més
fora de la llar i no disposen de temps? Quantes «altras» dones han de treballar en les con-
dicions més precàries per poder mantenir el nostre sistema social i econòmic i fer front a
l’anomenada «crisi de la cura » (care crisis)?

Però la internacionalització de la reproducció no és l’únic factor que ajuda a entendre la
feminització dels fluxos. Hem de recórrer també a un altre factor explicatiu: la normalitza-
ció del fenomen de la migració a l’Estat espanyol. A l’Estat espanyol, societat que s’havia
caracteritzat per protagonitzar fluxos migratoris cap als països de l’Europa central i occi-
dental durant la postguerra, no és fins a mitjan dècada de 1980 quan comença a aparèi-
xer la immigració internacional com a fet social. Des d’aquesta data, s’assisteix a la pro-
gressiva arribada de treballadors procedents de l’Àfrica, de l’Amèrica Llatina, de l’Àsia i de
l’Europa de l’Est, a causa, entre d’altres factors, de l’existència d’un efecte crida des de
la lògica de la reestructuració del mercat laboral que es produeix a Espanya durant
aquests anys (Cachón, 2002). Tal com ha passat a totes les societats que han estat re-
ceptores de fluxos migratoris al llarg de la seva història, a mesura que els nous residents
s’hi assenten de manera més o menys permanent, l’arribada de dones a través dels pro-
cessos de reagrupament familiar s’incrementa. Aquest ha estat el patró seguit principal-
ment per una part important de les migracions femenines procedents de l’Àfrica o de paï-
sos asiàtics com ara el Pakistan.
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Els projectes migratoris de les dones immigrants no comunitàries 
a Espanya

A l’hora d’abordar els projectes migratoris de les dones immigrants, cal tenir en compte
l’heterogeneïtat d’orígens i de circumstàncies que s’amaguen darrere de l’etiqueta de
dona immigrant. Tot i així, d’acord amb les investigacions del Colectivo Ioé (1998), podem
extreure una sèrie de perfils més o menys representatius que trenquen clarament amb els
estereotips més recurrents sobre la migració femenina que la presenten com un col·lectiu
homogeni, passiu i supeditat al projecte migratori d’un subjecte home.

Les causes econòmiques ben sovint prevalen com a detonants principals, dels projectes
migratoris genèrics, sovint com a pont d’una estratègia familiar que persegueix obtenir o
complementar ingressos. La manca d’oportunitats d’ocupació als països d’origen és la
tònica general. Normalment, es tracta de dones joves, amb càrregues familiars, moltes
amb estudis mitjans o superiors. En aquests casos, solen ser elles les que inicien el pro-
jecte migratori, deixen la família al país d’origen i es converteixen en les seves sustenta-
dores econòmiques principals, ja siguin mares amb parella o, sobretot, dones soles amb
fills i filles a càrrec seu. Aquestes últimes estan màximament exposades a situacions de
vulnerabilitat en els seus països d’origen des del punt de vista econòmic i social (Fuller,
1999). Malgrat que les llars mantingudes per dones existeixen a totes les societats, als
països llatinoamericans s’observa, d’acord amb Buvinic (1990), un augment important de
la seva incidència durant els últims anys. Aquest augment és el resultat de tendències re-
lacionades amb el debilitament dels llaços familiars (en concret, els homes s’evadeixen
més de la responsabilitat d’ocupar-se de les seves famílies), que tenen relació amb el des-
mantellament dels sistemes de govern familiar patriarcal i la disminució dels ingressos 
reals de les llars. Sense oblidar factors menys conjunturals, de caràcter cultural, com ara
les estratègies reproductives i familiars (pràctiques de gènere), que incideixen de manera
decisiva en el benestar de les famílies i en els projectes migratoris de les dones.

La raó principal del desplaçament d’aquestes mares és la necessitat de treballar i de
guanyar diners per cobrir les necessitats econòmiques familiars. El seu objectiu és enviar
diners al seu país d’origen per pagar deutes, per comprar, construir, acabar o ampliar la
vivenda, establir un negoci propi, costejar els estudis dels fills i les filles, etc. Així doncs, es
constata l’arribada de migració femenina, autònoma i independent, resultat, principal-
ment, d’una estratègia familiar orientada a l’obtenció d’ingressos per al grup familiar. Al-
gunes dones arriben a Espanya amb la intenció de quedar-s’hi durant un període finit de
temps, fins que reuneixin la quantitat de diners suficient per assolir els seus objectius i tor-
nar als seus països d’origen. Però d’altres s’hi estableixen de manera més o menys defi-
nitiva i, a mitjà o a llarg termini, exerceixen elles mateixes de reagrupants del seu marit i de
tots o d’alguns dels seus fills i filles (Oso, 1998; Escrivá, 2000).
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Tanmateix les migracions internacionals de dones soles no constitueixen un fenomen
nou. Tal com assenyala Elia Ramírez (1997), ja fa diverses dècades que a l’Amèrica Llati-
na, per exemple, les migracions internes (del camp a la ciutat) protagonitzades per dones
són part d’una estratègia que han seguit moltes famílies rurals per fer front a la pobresa i
aconseguir un treball assalariat. Moltes de les immigrants llatinoamericanes d’origen rural
que arriben a Espanya responen a aquest perfil. Sovint, es tracta de dones que, prèvia-
ment, ja havien abandonat el camp per treballar en el servei domèstic a les grans ciutats
dels països d’origen respectius. Els dràstics canvis econòmics i socials que han tingut lloc
a molts d’aquests països i la creixent pobresa a les grans ciutats les empeny sovint cap a
les migracions internacionals.

Una part considerable de la migració femenina prové de les classes mitjanes llatinoameri-
canes. Durant les dècades 1980 i 1990, les mesures econòmiques neoliberals han em-
pobrit aquests segments de població. Davant la manca d’oportunitats econòmiques i da-
vant un futur cada vegada més incert, creixen els fluxos migratoris cap als països
europeus i cap als Estats Units (Escrivá, 2000). No es tracta, doncs, de famílies proce-
dents dels estrats més baixos de la societat, sinó de famílies de classe mitjana que, com
a conseqüència de les successives crisis econòmiques i polítiques que sacsegen molts
d’aquests països, perden el lloc de treball (administració pública, llocs tècnics i professio-
nals a empreses) o la capacitat adquisitiva (davant la devaluació de la moneda, per exem-
ple, molts jubilats han perdut els seus estalvis i les seves pensions). Constaten que, si vo-
len mantenir el seu nivell de vida o bé proporcionar als seus fills i filles formació i
oportunitats, no els queda cap més opció que sacrificar-se i emigrar. La fracció més em-
pobrida de la classe mitjana se sent clarament amenaçada i veu en l’emigració l’única sor-
tida. Al llarg dels últims anys, per exemple,l’increment dels fluxos migratoris procedents
de l’Argentina respon a aquest perfil.

Sovint, per a la dona, l’opció d’emigrar també pot obeir a un cert malestar davant les ten-
sions socials atribuïdes al seu gènere, motiu que s’afegeix a les pressions econòmiques.
Es tracta de dones que busquen a Europa un benestar i un canvi en el seu estil de vida
que va més enllà de la motivació estrictament econòmica (Ramírez, 1997). Moltes de les
dones que encaixen dins d’aquest projecte migratori són solteres, joves, sense respon-
sabilitats familiars i de procedència urbana; encara que també és freqüent trobar-hi mares
solteres que se senten socialment rebutjades i estigmatitzades en els seus països d’ori-
gen i, justament per això, decideixen emigrar.

Escapar de la ideologia tradicional de gènere, que construeix la identitat femenina a partir
de la maternitat i del rol de cuidadora en l’esfera domèstica, també apareix a molts pro-
jectes migratoris de les treballadores domèstiques d’origen filipí, tal com posen de mani-
fest els treballs de Parrenas (2001). El creixement massiu de la participació laboral feme-
nina a les Filipines ha tingut per a les dones conseqüències no massa positives: no només
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perceben salaris baixos en un mercat laboral segmentat pel gènere, sinó que, a més, cal
sumar-hi càrregues i elles soles s’han de continuar ocupant –sense disposar de l’ajuda
dels seus cònjuges– de les responsabilitats familiars. L’emigració es planteja com una do-
ble via d’alliberament que constitueix, a més d’una estratègia econòmica, una estratègia
d’alliberament davant de tants deures i obligacions propis del familisme i del patriarcat. Al
Marroc, en canvi, les pautes culturals estigmatitzen l’abandonament de la llar per part de
les dones, per la qual cosa les llars transnacionals són encapçalades, bàsicament, pels
homes. Això no obstant, després de situacions de divorci, de separació o de viduïtat, mol-
tes dones marroquines també es veuen abocades a sortir del país, on són estigmatitza-
des socialment.

Des de la dècada de 1980, s’assisteix a una nova tendència en els fluxos de dones mar-
roquines, amb l’arribada de noies joves, moltes vegades solteres i amb estudis universi-
taris, que protagonitzen projectes migratoris autònoms, amb la finalitat de trobar feina i de
millorar les seves condicions de vida (Belarbi, 1999; Ribas, 2004). Moltes vegades, es
tracta de dones que veuen en l’emigració l’oportunitat d’alleujar les formes de control so-
cial tradicionals i que no volen reproduir els models de vida de les dones del seu entorn;
tot i saber que probablement experimentaran una mobilitat social descendent, amb opor-
tunitats laborals circumscrites al servei domèstic. Un cop aquí s’enfronten a situacions di-
fícils, derivades de l’exclusió jurídica i social que implica ser immigrant, dona i, a més, mu-
sulmana. Les ambicions i aspiracions que simbolitza per a elles l’emigració i que es veuen
truncades un cop arriben a Espanya, solen generar un marcat sentiment de frustració
(Solé, 1994).

També podem identificar altres dones que no emigren per voluntat pròpia, sinó per fugir
de situacions de violència, narcotràfic o violació dels drets humans. A tall d’exemple,
aquest és el cas de part dels moviments poblacionals femenins oriünds de Colòmbia
(Niño, 1999). Moltes dones que han participat activament o a través dels seus companys
en els moviments socials i les organitzacions polítiques d’esquerra durant les últimes dues
dècades, han de sortir del país perquè elles o les seves famílies estan amenaçades de
mort. Si bé, durant la dècada de 1980, moltes d’aquestes dones van adquirir l’estatus le-
gal de refugiades un cop a Espanya, la retallada actual de la figura de l’asil i refugi suposa
que actualment arribin al país com a immigrants, ja sigui com a estudiants, turistes o tre-
balladores domèstiques.

Encara que, de tot això, se’n desprèn que la figura de la dona immigrant que arriba a Es-
panya a través del reagrupament familiar no és la més representativa, sí que es correspon
amb les pràctiques d’alguns grups en particular. Seguir el marit en el seu projec-
te migratori és habitual entre les dones marroquines i africanes d’origen rural, moltes sen-
se estudis i sense experiència laboral al país d’origen, o entre les dones africanes o pa-
kistaneses. Aquests col·lectius presenten nivells d’ocupació molt inferiors als de la resta
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de dones immigrants (CCOO-CERES, 2004). Durant les dècades de 1970 i 1980, arriban
a Espanya moltes dones marroquines a través del reagrupament familiar, com a segona
fase de l’emigració masculina autònoma. Sovint, aquest projecte pretén reproduir, a la so-
cietat receptora, el model d’organització familiar existent a la societat d’origen –control de
l’home sobre el projecte migratori i sobre el dret al treball remunerat de la dona, circums-
crita a l’àmbit domèstic–, la qual cosa les aïlla enormement i en dificulta la integració5.
Continuar reproduint les mateixes funcions que realitzaven al seu país en l’àmbit domès-
tic, sovint no és possible, ja que, a la societat receptora, aquestes estan descontextualit-
zades i es redueixen estrictament al marit i a les criatures. A més, a la societat receptora
moltes vegades aquestes dones perden les xarxes de suport femení que les protegien al
país d’origen (Ribas, 2004).

Malgrat tot, de vegades, la manca d’ingressos porta el marit a canviar la seva actitud i a
valorar positivament que la seva parella s’incorpori al treball remunerat, cosa que li con-
fereix més dosis d’autonomia econòmica, lingüística i social, així com d’autoestima i de
seguretat en si mateixa, malgrat les dificultats i el reduït ventall d’oportunitats laborals a
què té accés. La dona africana d’origen rural participa per partida doble en la construc-
ció de les desigualtats i de l’exclusió social. A la dependència econòmica i legal respec-
te al seu marit, en molts casos, s’hi ha de sumar el seu analfabetisme, les seves limita-
cions lingüístiques, així com la manca d’habilitats i de destreses per accedir al món
laboral, als cursos de formació ocupacional o per organitzar la conciliació entre la vida fa-
miliar i laboral (n’hi ha algunes que tenen moltes criatures aquí) (Expósito, 2004). El ser-
vei domèstic extern constitueix la seva única oportunitat laboral i l’única feina que els per-
met tenir cura de la casa i de les criatures. Accedir-hi, però, no els resulta fàcil. A la
manca de contactes a la societat receptora, s’hi afegeix la discriminació per part de les
persones que contracte, que moltes vegades veuen un impediment a l’hora de fer un
contracte a una dona musulmana, a causa de la seva religió i l’idioma, especialment
quan es tracta de feines en què han de tenir cura de persones.

Per al cas de les dones africanes subsaharianes, els fluxos que n’arriben a Espanya des
de la dècada de 1980 –el Senegal, Gàmbia i Guinea Equatorial com a procedències prin-
cipals–, tenen com a factor comú la circumstància que la majoria arriba amb els seus còn-
juges. La reunificació familiar consisteix en el fet que l’home, al cap d’uns dos anys d’e-
migrar, torna al seu país i es casa, o bé ja estava casat quan va emigrar i decideix portar
la seva parella a Espanya. Moltes de les dones que estan casades no treballen fora de
casa i les que sí que hi treballen, ho fan sovint com a treballadores domèstiques o bé a
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bars, perruqueries o a d’altres comerços regentats per elles mateixes o per connacionals.
Moltes dones casades –estadísticament inactives– es dediquen a la venda de productes
africans a casa seva o a la realització de serveis de perruqueria a domicili. De la mateixa
manera que passa amb les famílies marroquines, moltes vegades la necessitat de diners
impulsa el grup domèstic a optar per l’estratègia que la dona treballi fora de casa i aporti
ingressos complementaris (Solé, 1994).

La incorporació a la feina de la dona immigrant a Espanya 
el servei domèstic com a nínxol laboral principal

La interacció de classe social, gènere i ètnia, de la mà del concepte triple discriminació,
ens permet entendre les diferents modalitats d’inserció laboral de les dones d’origen im-
migrant. La incorporació laboral de la dona immigrant es contraposa, d’una banda, i d’a-
cord amb la seva condició femenina, a la dels homes –ja siguin immigrants o autòctons–;
d’altra banda, i d’acord amb el seu estatus d’immigrants, les oportunitats laborals que
tenen no són les mateixes que les de les dones autòctones. D’aquesta manera, si s’afe-
geix la perspectiva de gènere al fenomen de l’estratificació del mercat laboral a partir de
l’ètnia, es constata que, encara que el conjunt de la població immigrada es veu abocat a
les ocupacions d’estatus social més baix, menys remuneració i amb condicions laborals
pitjors, les dones immigrants d’origen no comunitari són les que ocupen l’últim escalafó:
el servei domèstic –excepte les dones xineses, que treballen principalment en el món de
l’hostaleria i el comerç–. Així doncs, les dones immigrants constitueixen una espècie de
subsegment del mercat laboral femení, ja per si mateix més restringit que el dels homes,
relegades a les tasques més emblemàtiques de la discriminació per raó de gènere.

Les altes laborals que consten a la Seguretat Social a 31 de desembre de 20066 del con-
junt de treballadors forans –treballadors comunitaris inclosos– posen de manifest la se-
gregació laboral de la dona estrangera, és a dir, la seva marcada concentració laboral a
determinades activitats que estan relacionades amb les tasques de la reproducció social.
Per sectors d’activitat, el de serveis aglutina el 86,7% d’afiliades, enfront de només el
47,1% en el cas dels homes. Així mateix, per branques principals d’activitat, n’hi ha tres
–servei domèstic, hostaleria i comerç al detall– que concentren gairebé el 52,2% del total
d’estrangeres afiliades i només el 17,7% dels seus homòlegs masculins.
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rals principals, es desenvolupa en bona part dins de l’economia submergida.
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Les dades sobre treballadores estrangeres en alta laboral a la Seguretat Social segons na-
cionalitats, mostren com la segregació laboral de la dona immigrant és més o menys acu-
sada segons la nacionalitat. El 63% de les dones filipines afiliades són treballadores de la
llar i cal destacar també la presència en aquest règim de la Seguretat Social de les afiliades
dominicanes (el 40,2%), peruanes (el 37,3%), equatorianes (el 29,9%), colombianes (el
27,9%) i, en una proporció més baixa, marroquines (el 22,1%). Les dones procedents de
l’Europa de l’Est segueixen la mateixa tònica, amb percentatges elevats en aquest sector,
sobretot entre les dones procedents d’Ucraïna (28,1%) (CCOO-CERES, 2004: 56).

Del total de 718.889 dones estrangeres afiliades a la Seguretat Social el 31 de desembre
de 2006, el 26,4% i el 16,1% es concentra, respectivament, a la comunitat autònoma de
Madrid i a la província de Barcelona, principals focus urbans del país i, per tant, destacats
demandants de treballadores domèstiques: el 33,7% del total d’estrangers afiliats al Rè-
gim Especial de Treballadors de la Llar per al conjunt d’Espanya es troba a Madrid, i el
16,5%, a la província de Barcelona. Així mateix, la feminització del servei domèstic es
posa de manifest en constatar que el 90,5% del total d’estrangers afiliats a aquest règim
de la Seguretat Social són dones. El perfil predominant de treballadora domèstica segons
nacionalitat depèn de la comunitat autònoma. Així, mentre a Madrid és més freqüent tro-
bar-hi dominicanes i europees de l’Est i a Catalunya dones llatinoamericanes, a Andalusia
fins ara ha estat proporcionalment superior la presència de dones marroquines en aques-
ta activitat (Gualda i Ruiz, 2004).

Lògicament, el nivell d’acceptació d’una feina per part de les dones d’origen immigrant a
la societat espanyola és inferior al que experimenten a les societats d’origen, especialment
quan es tracta de dones qualificades i/o de classe mitjana (Villa, 1990). El servei domèstic
constitueix una feina profundament desvaloritzada en l’imaginari social d’aquests països,
moltes vegades no considerada treball. Paradoxalment, una part considerable de les do-
nes immigrants no ha tingut experiència laboral prèvia en els seus països d’origen (mes-
tresses de casa o estudiants) i només una proporció ínfima es dedicava al servei domèstic,
activitat summament desprestigiada (Anguiano, 2001). Per tot això, és habitual que treba-
llar en el servei domèstic a la societat espanyola els comporti, en alguns casos, greus pro-
blemes d’autoestima i d’inconsistència d’estatus. Això és així especialment per a les dones
immigrants que, segons el Colectivo Ioé (1998) presenten experiències de mobilitat des-
cendent, atès que passen de complir una funció qualificada en els seus països d’origen
–mestres, infermeres, etc.–, a quedar recloses i aïllades en l’àmbit privat de la llar en què
treballen –especialment en el cas de les internes– i a ser manades per tothom.

El caràcter temporal o permanent de la immigració, tal com ja indicava Piore (1979), és
una variable essencial a l’hora de comprendre per què s’accepten i com es toleren deter-
minades condicions laborals. En aquest sentit, hem de distingir entre les dones el princi-
pal objectiu de les quals és la supervivència del grup familiar al país d’origen, amb un pro-
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jecte migratori basat en el retorn, de les que pretenen elevar el seu estatus individual i/o
familiar a la societat receptora. Mentre que per a les primeres el servei domèstic facilita la
consecució dels seus objectius, per a les segones es viu de manera més traumàtica i per-
manentment es busquen fórmules per accedir a una altra activitat (Escrivá, 2000).

Això no obstant, d’acord amb Christine Catarino i Laura Oso (2000), també cal assenya-
lar que el servei domèstic és l’ocupació amb més avantatges per a les dones immigrants
des del punt de vista de l’acumulació monetària, ja que les que treballen com a internes
tenen assegurat l’allotjament i la manutenció, poden maximitzar la seva capacitat d’estal-
vi, enviar remeses a la família i tornar als seus països d’origen amb una autonomia econò-
mica major (negoci propi, compra d’habitatge, etc.). D’aquesta manera, la sobrequalifica-
ció i la pèrdua d’autoestima es compensa en termes d’ingressos superiors, sobretot quan
es manté la idea de retorn a curt termini. Es tradueix en una millora de la posició de la dona
en la família i en la comunitat d’origen, gràcies al prestigi social guanyat a través de l’emi-
gració. A més de l’acumulació monetària, el servei domèstic afavoreix l’arribada i la inser-
ció a la societat d’acollida de les estrangeres nouvingudes.

La pròpia política migratòria espanyola promou la concentració laboral de la dona immi-
grant en el servei domèstic. Els canals organitzats de migració previstos per l’Estat res-
ponen principalment a necessitats computables al mercat formal de treball, la qual cosa
exclou aquelles activitats principalment femenines, caracteritzades per la desregularitza-
ció (servei domèstic) o per no considerar-se una feina pròpiament dita (prostitució). D’a-
cord amb Mestre (2003), un model que concedeix drets als estrangers en funció de l’e-
xistència d’un contracte laboral al mercat formal (no de relació laboral), exclou encara més
les dones. Malgrat que la política de contingents ha inclòs el servei domèstic com a acti-
vitat en què es pot regularitzar la situació, s’han beneficiat dels permisos les dones que ja
treballaven aquí. Això no obstant, aquesta mesura en cap cas no ha servit per regular-ne
una entrada ordenada.

La creixent presència femenina en situació irregular explica que les xarxes migratòries de-
senvolupin un paper més clau per a les dones que per als homes a l’hora de canalitzar
l’entrada a Espanya i la seva inserció laboral. Les xarxes amb predomini femení, amb base
al país d’origen o en el de destinació i integrades per dones connacionals, faciliten la in-
formació, els contactes laborals i fins i tot els mitjans materials per emigrar. Les dones im-
migrants amb més temps de permanència a Espanya són grans coneixedores del funcio-
nament del nostre mercat laboral. Sense oblidar les xarxes dels ocupadors, integrades
per persones de la societat d’acollida, bàsicament dones, que recluten les immigrants
com a treballadores domèstiques i que afavoreixen la migració femenina cap a l’Estat es-
panyol. Finalment, també cal tenir en compte les xarxes que vinculen les famílies ocupa-
dores i les diferents comunitats immigrants a través de parròquies i d’ordes religiosos que
actuen gairebé com a agències d’ocupació (Colectivo Ioé, 1998: 29; Gualda i Ruiz, 2004).
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La construcció de la ciutadania en termes laborals és a la base del sistema d’immigració
i estrangeria a tot Europa, i això comporta efectes negatius per a les dones. La sobrere-
presentació de la dona immigrant en activitats poc regulades (el servei domèstic, per
exemple, no cotitza a l’atur) i a l’economia submergida, té com a conseqüència una inde-
pendència econòmica més baixa i un accés desigual a la resta de recursos (Mestre,
2003). És cert que els treballadors homes d’origen immigrant també estan sobrerepre-
sentats a l’economia submergida, però ells no s’ubiquen al mateix tipus d’economia in-
formal. Mentre els homes accedeixen irregularment a feines que poden ser formals (cons-
trucció, agricultura, etc.); les dones, en canvi, treballen irregularment en feines que per si
mateixes ja estan desregularitzades (servei domèstic, prostitució, etc.) (Mestre, 2003). En
definitiva, no només estan segmentats pel gènere els mercats formals, sinó també els in-
formals.

Certament, és difícil concloure sobre quin dels dos col·lectius, homes o dones immi-
grants, presenta una situació de més subordinació o vulnerabilitat al mercat laboral. Això
no obstant, salvant l’heterogeneïtat de situacions, només el fet que el servei domèstic es-
tigui regulat a través d’una relació contractual feble –a mig camí entre la relació de servi-
tud i la relació laboral formalment lliure (Colectivo Ioé, 2001b)–, la desvalorització ideològi-
ca dels treballs realitzats per les dones, en general, i del treball domèstic, en particular,
sota el paraigua de la configuració patriarcal de la societat; la forta incidència de la infor-
malitat en la relació contractual i el fet que es porti a terme en l’àmbit privat de la llar, són
raons suficients per apuntar que aquesta activitat facilita especialment la invisibilitat i la in-
defensió del col·lectiu que hi treballa, de manera que la persona que contracta disposa
d’un gran marge de discrecionalitat per cometre abusos. La manca de relacions socials
de les nouvingudes, especialment greu en el cas de les treballadores internes, n’aug-
menta encara més el grau d’indefensió. Encara que el treball domesticofamiliar s’hagi ele-
vat a Espanya a la categoria de feina assalariada, amb la regulació el 1985, mitjançant el
Reial Decret 1424/1985, d’1 d’agost, les condicions que reglamenta aquest règim espe-
cial són discriminatòries en relació amb la resta d’activitats i el situa en els estrats més bai-
xos de l’estructura ocupacional, en aquelles activitats més emblemàtiques de la discrimi-
nació per raó del gènere (Parella, 2003).

Pel fet de ser immigrants procedents de països pobres i, a més, dones, es considera que
tenen un bagatge cultural que contraposa el seu caràcter tradicional i subdesenvolupat,
profundament desvaloritzat, al de la dona occidental, més moderna i emancipada (Oso,
1998). Aquests estereotips i prejudicis, com a part del sistema de creences dominant, re-
forcen encara més la discriminació de la dona immigrant al mercat laboral i la convertei-
xen en candidata ideal per desenvolupar les feines vinculades a la reproducció social, per
la seva docilitat, paciència, disciplina i subordinació. Així és com s’assisteix a un procés
d’etnització progressiva dels serveis reproductius més desvalorats socialment, amb un
exèrcit de servidores integrat per les dones d’origen immigrant (Catarino i Oso, 2000).
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Per a moltes de les treballadores domèstiques d’origen immigrant que s’han desplaçat
soles a les societats occidentals a la recerca de treball remunerat, prendre la difícil de-
cisió de separar-se dels seus fills i filles i de convertir-se en la principal font d’ingressos
per a la família respon a un únic objectiu: aconseguir un futur millor per a ells. Aquesta
opció, l’anomenada maternitat transnacional, es porta a terme sabent que el preu que
pagaran aquestes mares és la pèrdua de la possibilitat d’ocupar-se de criar els seus in-
fants i de proporcionar-los afecte i atencions des de la proximitat i el contacte diari, i no
des de la distància (Parella, 2004). Per a la treballadora immigrant, haver de tenir cura
d’altres persones a la societat receptora i proporcionar-los benestar (atenció, compa-
nyia, satisfer les seves necessitats més bàsiques d’higiene, alimentació, etc.), és in-
compatible amb la possibilitat d’ocupar-se directament de la seva pròpia família, sobre-
tot quan treballa com a interna i resideix les vint-i-quatre hores del dia a la casa on
treballa, totalment aïllada i, moltes vegades, havent de proporcionar a l’ocupador una
disponibilitat total de temps7.

Tot i que els ajustos que requereix la maternitat transnacional no són exclusius del servei
domèstic, no és menys cert que les peculiaritats d’aquesta activitat remunerada (sobretot
la modalitat d’internes, una de les més demanades a Espanya, com hem dit abans) pro-
mouen la separació física de la mare treballadora i dels seus fills i filles (Hondagneu-Sote-
lo i Avila, 1997). Lamentablement, ni des de la pròpia legislació ni des de les diferents ins-
titucions de la societat receptora, no es tenen en compte els drets familiars d’aquestes
treballadores immigrants que troben feina en el servei domèstic, ni l’impacte en les famí-
lies que, mentrestant, romanen als països d’origen.

Existeixen unes altres oportunitats laborals més enllà del servei
domèstic? La mobilitat laboral de la treballadora immigrant

El treball sexual constitueix una altra de les sortides laborals per excel·lència per a la dona
immigrant, encara que no es disposa de dades estadístiques. L’associació formada per
dona immigrant i prostitució és un binomi carregat d’estigmes ideològics i morals (Colec-
tivo Ioé, 2001b). Com que, a Espanya, la prostitució no està reconeguda com a activitat
laboral, condemna aquestes dones a la irregularitat i n’impossibilita la regularització mit-
jançant un contracte laboral. D’acord amb Casal i Mestre (2002: 163), «en aquest àmbit
és on la perspectiva trafiquista de la migració es mou sense matisos, amb efectes per-
versos sobre les migrants». Aquestes mateixes autores assenyalen que no totes les prosti-
tutes viatgen a Espanya mitjançant xarxes mafioses, ni totes han estat forçades a desenvo-
lupar la prostitució com a esclaves sexuals. Per a moltes dones, es tracta més aviat d’una
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estratègia voluntària, que possibilita la migració i la inserció laboral, en un context de po-
lítiques migratòries restrictives i de restricció d’oportunitats laborals a les dones immi-
grants (Oso, 2002). Davant de la impossibilitat d’una entrada legal i la certesa d’haver de
realitzar treballs mal remunerats i d’escassa consideració social –servei domèstic–, el tre-
ball sexual pot suposar per a aquestes dones una via per obtenir avantatges econòmics,
aconseguir guanyar quantitats de diners més elevades per enviar a les seves famílies i re-
duir així el temps de permanència fora del país. Moltes vegades, la principal via d’intro-
ducció a la feina és a partir d’altres compatriotes que ja exerceixen la professió. El treball
sexual no constitueix sempre la primera opció. Sovint, les que opten per exercir la prosti-
tució afirmen que estan cansades d’aguantar els seus treballs anteriors en el servei
domèstic, amb llargues jornades laborals i una remuneració baixa. Però no tot és tan sen-
zill, ja que la prostitució és una activitat d’alt risc a Espanya, en termes d’estigmatització so-
cial i d’impunitat per part dels qui abusen de la vulnerabilitat de les dones que la desenvo-
lupen (Casal i Mestre, 2002). En els debats actuals sobre la prostitució, està cobrant força
la proposta de reconèixer-la en totes les seves formes com una activitat laboral, per tal de
protegir les persones que s’hi dediquen.

Les possibilitats de mobilitat ocupacional fora del servei domèstic són força reduïdes per
a les dones d’origen immigrant8. Tal com reconeix Mary Romero (2002), el servei domès-
tic, lluny de constituir per a elles un instrument per aconseguir la mobilitat, s’erigeix en un
gueto ocupacional per excel·lència. Tot i així, una enquesta realitzada per l’Institut Univer-
sitari d’Estudis sobre Migracions constata un lleuger descens de la participació de les do-
nes immigrants en el servei domèstic al llarg de la seva trajectòria laboral, la qual cosa
suggereix una incipient mobilitat cap a altres feines (Anguiano, 2001). En la mateixa línia,
l’evolució dels percentatges de dones d’origen immigrant que s’insereixen en el servei
domèstic al llarg del temps, demostra que la participació de les dones estrangeres en el
Règim Especial de Treballadors de la Llar està disminuint (del total de les estrangeres do-
nades d’alta, el servei domèstic passa de representar-ne un 24,5% l’any 2003 a un 19%
l’any 2004). Això no obstant, la disminució en el percentatge de treballadores de la llar no
és igual per a tots els grups. Algunes dones llatinoamericanes –sobretot les equatorianes
i les colombianes– i les procedents dels països de l’Europa de l’Est són les que abando-
nen amb més facilitat el servei domèstic i accedeixen a un altre tipus de feina. Per contra,
les que més es queden en el servei domèstic són les peruanes i les dominicanes (CCOO-
CERES, 2004).

Aquest desplaçament cap a altres sectors depèn d’un gran nombre de factors, entre els
quals cal destacar el nivell educatiu de la dona immigrant, el seu projecte migratori i el
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temps d’assentament a la societat receptora, les xarxes familiars, el coneixement de l’i-
dioma i la posició que ocupa en l’estructura familiar. En el cas de la societat espanyola,
apareixen poques vies d’ocupació alternatives. Les dones immigrants es concentren en
els serveis poc qualificats: l’hostaleria i el comerç. Per al cas del sector de l’hostaleria, les
tasques que les dones immigrants desenvolupen estan sovint relacionades amb les acti-
vitats de neteja i de cuina, a la rebotiga. Malgrat que en l’hostaleria no existeixen les con-
notacions d’arbitrarietat i de servitud que s’atribueixen al servei domèstic, a la pràctica,
segons el Colectivo Ioé (1999, 2001a, 2001b), també hi predominen les condicions labo-
rals precàries i els abusos patronals, així com la reproducció dels rols femenins tradicio-
nals. Tot i així, pel fet de realitzar-se en un espai públic, els drets de les dones treballado-
res són més fàcilment defensables. Fer de dependenta en un comerç és una altra opció
cada vegada més assequible per a la dona immigrant (a causa de l’escassetat de força de
treball autòctona disposada a treballar en aquest sector), sobretot per a la dona llatino-
americana, que té a favor seu un bon domini del codi lingüístic.

L’escassetat d’altres oportunitats laborals per a les dones immigrants és un determinant
que fa que moltes es plantegin  l’autoocupació com a projecte de mobilitat laboral a mitjà
termini, una vegada reuneixin prou ingressos per establir el seu propi negoci (perruque-
ries, cafeteries, locutoris, etc.). Aquest projecte es cada vegada més habitual, sobretot
entre les que gaudeixen d’un nivell educatiu més elevat (Solé i Parella, 2005). De moment,
només el 8,8% del total d’estrangeres afiliades el 14 de gener de 2004 n’està al Règim Es-
pecial de Treballadors Autònoms (davant de l’11,4% dels homes); encara que és previsi-
ble que aquest percentatge augmenti els propers anys, d’acord amb les barreres que
existeixen a la mobilitat laboral de la dona immigrant cap a sectors més qualificats. Els es-
cassos estudis que s’han realitzat sobre la dona immigrant emprenedora, constaten que
la via empresarial es pot erigir com a alternativa de mobilitat social i de sortida dels sec-
tors laborals clàssics reservats a les dones immigrants, com ara la neteja, tenir cura d’in-
fants i de gent gran, l’hostaleria o la prostitució. Tampoc no podem oblidar que un altre
dels condicionants que recull l’estudi és que, el fet d’establir-se pel seu compte, serveix a
moltes dones per gestionar millor el seu temps, de manera que una flexibilitat més gran en
la seva activitat laboral els permet atendre millor les càrregues familiars (Colectivo Ioé,
2001a; Oso i Ribas, 2004). Les treballadores immigrants per compte propi se serveixen
sobretot de les xarxes informals d’amistats o de familiars a l’hora d’establir els seus ne-
gocis (Colectivo Ioé, 2001b).

El sector d’activitats industrials de neteges és una altra de les ocupacions a les quals tam-
bé accedeixen les dones immigrants que volen abandonar el servei domèstic, encara que
es calcula que, per ara, només suposen al voltant del 2% de la força laboral femenina (Co-
lectivo Ioé, 2001a). La raó d’aquesta escassa presència de dones immigrants rau en el fet
que aquesta ocupació requereix estar en possessió d’un permís de treball, ja que les po-
lítiques de contingents permeten la regulació de treballadores de la llar, però no la de ne-
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tejadores. Encara que l’avantatge principal és la possibilitat de cotitzar a la Seguretat So-
cial, la precarietat del sector (contractes de molt poca durada) i uns salaris més baixos
que els que se solen percebre com a assistenta per hores, sovint no compensen si la tre-
balladora immigrant el que pretén és reunir el màxim de beneficis econòmics en el mínim
de temps possible, per poder tornar com més aviat millor al seu país d’origen (Catarino i
Oso, 2000).

El patró de mobilitat laboral més comú s’acostuma a donar dins dels serveis vinculats a la
reproducció social, al llarg de les seves diferents modalitats jerarquitzades. En aquest
sentit, encara que moltes de les dones immigrants s’insereixin, d’entrada, en el servei
domèstic, la possessió de formació, el temps de permanència, l’estatut jurídic i la situació
familiar influeixen en les diferents trajectòries laborals. El primer pas és abandonar el ser-
vei domèstic intern i passar a ser treballadores externes o assistentes per hores quan
aconsegueixen reagrupar la família. El nivell educatiu de les dones i el coneixement de l’i-
dioma condicionen el tipus d’inserció laboral, en el sentit que moltes dones llatinoameri-
canes amb formació com a infermeres o mestres treballen preferentment en l’assistència
de persones i no tant en tasques de neteja i, amb el temps, també les trobem principal-
ment a residències geriàtriques o a empreses de serveis a domicili, o en serveis sanitaris,
on sí que poden cotitzar al Règim General de la Seguretat Social (Parella, 2003).

Finalment, els resultats d’una enquesta realitzada pel Colectivo Ioé (2001a) a dones 
d’origen immigrant, tant a estrangeres que cotitzen a la Seguretat Social com a dones 
nacionalitzades i a dones en situació irregular, posen de manifest que, malgrat que la mo-
bilitat laboral fora del servei domèstic és cada cop més gran, el seu potencial d’autore-
clutament continua essent inqüestionable. Tal com mostren els autors en aquest estudi,
les treballadores domèstiques que mai no han treballat en un altre sector amb anterioritat
suposen el 82%, enfront del 52% en el cas de l’hostaleria, el 25% entre les dones que tre-
ballen per compte propi i el 14% per al cas de les que treballen en empreses de neteja.
Així mateix, s’observa que a totes les ocupacions tenen especial importància les dones
que van treballar prèviament en el servei domèstic, la qual cosa mostra que aquesta acti-
vitat continua essent la porta d’entrada per excel·lència al mercat laboral (Colectivo Ioé,
2001a: 735).

En principi, podem concloure que no hi sol haver mobilitat des d’altres sectors al servei
domèstic, encara que Gualda i Ruiz (2004) mostren una pauta diferent i sorprenent a la
província andalusa de Huelva: el salt des de l’agricultura al servei domèstic. Des de final
de la dècada de 1990, amb el desenvolupament de l’agricultura de caràcter intensiu, es
produeix un procés de substitució de mà d’obra que s’inicia primer amb el desplaçament
dels temporers nacionals per part dels treballadors magribins, que, al seu torn, actual-
ment són substituïts per dones procedents de l’Europa de l’Est. D’acord amb Gualda i
Ruiz (2004), els empresaris agraris veuen en la dona immigrant una força de treball més
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responsable, dòcil i menys conflictiva que els joves i els homes solters marroquins. A cau-
sa de l’estacionalitat i de la duresa de les condicions del treball al camp, cada vegada és
més habitual que aquestes dones de l’Europa de l’Est busquin feina a d’altres sectors, es-
pecialment al servei domèstic.

Conclusions

A tall de conclusió, les dones immigrants a l’Estat espanyol exemplifiquen molt bé els pro-
cessos actuals de feminització dels fluxos migratoris i posen clarament de manifest l’aug-
ment de la demanda de treballadores immigrants per portar a terme les tasques domès-
tiques i familiars a escala internacional. La seva vulnerabilitat legal i la situació laboral que
ocupen aquí, com a mà d’obra barata per a les tasques vinculades a la reproducció so-
cial, mostren els condicionants estructurals a què es troben exposades i que han de ser
tinguts molt en compte a l’hora de valorar el seu potencial d’integració a la societat es-
panyola.

És la imbricació entre gènere, classe social i etnicitat decisiva a l’hora d’explicar la inser-
ció laboral de la dona immigrant a la societat receptora i el seu accés desigual als recur-
sos i a les oportunitats, en el context de relacions de poder asimètriques en què les do-
nes se situen com a subjecte explotat per partida múltiple. D’aquesta manera, les
treballadores immigrants estan subjectes a la lògica de patriarcat, tant al seu país d’origen
com a la societat receptora. Com a immigrants procedents de països pobres –de classe
treballadora–, no només s’enfronten a les barreres jurídiques d’una política migratòria que
discrimina de manera directa quant a la condició d’estranger no comunitari i indirecta
quant al gènere; sinó també als prejudicis i estereotips d’una societat receptora que les si-
tua en nínxols laborals molt precisos, en concret, el servei domèstic, la prostitució i les ac-
tivitats del sector serveis poc qualificades (neteja, hostaleria, comerç, etc.). Un còctel ex-
plosiu que actua de manera simultània i no successiva, i que situa aquestes dones en una
posició de vulnerabilitat social en relació amb la resta de col·lectius, en concret, als estrats
més baixos de l’estructura ocupacional, en aquelles activitats remunerades més em-
blemàtiques de la discriminació per raó de gènere –justament per això rebutjades per la
majoria de dones autòctones– i la demanda de les quals creix sense parar. Així és com as-
sistim a un procés de transferència del treball domèstic i familiar entre dones a escala in-
ternacional. Moltes dones autòctones de classe mitjana, que han accedit a l’educació i
que s’han incorporat de manera massiva al mercat laboral des dels anys vuitanta, millo-
ren la seva posició laboral a través d’importar «cura» (care) i de recórrer a unes altres do-
nes procedents de països on tenen menys oportunitats. Així doncs, la internacionalització
del treball reproductiu genera un triple sistema de subordinació de la dona immigrant, en
base al gènere, a l’ètnia i a la classe social.
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En definitiva, es pot concloure que la realitat de la migració femenina a Espanya trenca
radicalment amb el tòpic de la dona immigrant passiva, que arriba a la societat recepto-
ra per seguir el seu cònjuge en el projecte migratori. La seva contribució social i econò-
mica, tant en les societats d’origen com en la de destinació, sovint no és prou recone-
guda ni en la literatura científica ni en els imaginaris socials. Malgrat que s’ha constatat
la seva concentració laboral en les activitats vinculades a la reproducció social, aquestes
treballadores no han de ser considerades meres víctimes passives de condicionants de
caràcter estructural; el seu caràcter emprenedor i la seva tradició participativa i de soli-
daritat les converteix en dones capaces de controlar el seu destí i d’organitzar-se. En
qualsevol cas, el fenomen migratori a l’Estat espanyol és recent en comparació amb
d’altres països, per la qual cosa s’hauran de continuar estudiant les seves trajectòries la-
borals al llarg dels propers anys, per tal de constatar si es produeix una tendència a la
normalitat (en el sentit d’equiparació de les seves oportunitats laborals a les de la pobla-
ció autòctona femenina) o si, per contra, es mantenen les situacions de discriminació i
segregació laboral.
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