“El feminisme és política per les seves
arrel. Perquè neix del mateix moviment
de cerca de la igualtat, d’alliberament
dels éssers humans, d’anhel de solidaritat, etc. El feminisme comparteix amb
el socialisme la voluntat d’igualtat per a
tots els humans i en aquest cas, de la
meitat femenina de la humanitat” Mª
Dolors Renau i Manén del seu llibre
“Feminisme i socialisme: una relació
fecunda”
Mª Dolors Renau i Manén del seu llibre
“Feminisme i socialisme: una relació
fecunda”

Som moltes companyes i companys que treballem per
repensar les polítiques amb perspectiva de gènere.
Apunta’t al Consell de la Igualtat!
Contacta per email dones@socialistes.cat
o per telèfon 93 495 54 45
Fem xarxa a

@_donesPSC
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Per què
tota persona
socialista
és feminista?

DonesPSC

“Som feministes i ens comprometem a què ambdós
gèneres comparteixin, a parts iguals, la feina i l’oci, les
responsabilitats familiars, polítiques i cíviques, el
compromís i la recompensa. Volem fer de la igualtat i
de la llibertat de totes les opcions personals una
conquesta permanent”

dona.socialistes.cat

Declaració de principis del PSC
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Per què
el socialisme
és
feminista?

Perquè volem
canviar les
estructures per
fer dones i
homes lliures i
amb igualtat
d’oportunitats.

L’objectiu del
socialisme és canviar
les estructures
polítiques, socials,
econòmiques… per fer
dones i homes lliures,
amb igualtat
d’oportunitats. I això,
és feminisme.
Perquè el socialisme es
basa en implantar
mecanismes correctors
per garantir una
democràcia basada en
la igualtat
d’oportunitats. I això,
és feminisme.

Per què
defensem
les polítiques
de gènere?

Per repensar
les polítiques
amb una nova
perspectiva.

Les polítiques de
gènere tenen l’objectiu
de crear un entorn
d’igualtat
d’oportunitats per
dones i homes en tots
els àmbits (polític,
professional, familiar i
personal). Això passa
per fer una revisió
crítica i constructiva
des del punt de vista
de les dones
feministes.

Per què
defensem la
democràcia
partitària(*)?

Perquè és
un grau més
de democràcia.

La base de la
democràcia és la
Llibertat i la Igualtat:
Llibertat per poder
decidir les nostres
accions sense
restricció ni
sotmetiment. I
igualtat, en la
diversitat, per no patir
cap discriminació com
a ciutadà o ciutadana.
Mentre no hi hagi una
representació
equilibrada de les
dones a la presa de
decisions, la societat
continuarà tenint un
dèficit democràtic.

I què
hem fet
des del
PSC?

Hem estat el
partit pioner en
liderar les
polítiques per la
Igualtat
d'Oportunitats a
nivell orgànic i
institucional.

A nivell orgànic:
Secretaria de
Polítiques de les Dones
al Secretariat. Quotes.
Consell de la Igualtat.
Pla d’Igualtat. Pla
d’usos del temps...

(*) Article 1 dels Estatuts del PSC

A nivell institucional:
Llei d’Igualtat. Llei
contra la violència de
gènere. Llei per
l’erradicació de la
violència...

