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El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels

Reivindiquem amb orgull socialista i feminista que les

Drets de les Dones, una data simbòlica de la nostra lluita

dones comptem amb un Govern estatal feminista que,

diària contra el masclisme, una data d’homenatge al

recollint l’esperit del 8M, situa el feminisme com un eix

moviment feminista i també de denúncia de les discri-

transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques. Un

minacions estructurals que patim les dones pel sol fet

Govern que ha impulsat el Pacte d’Estat, amb la devolució

de ser dones. S’ha de dir ben clar: el masclisme és in-

de competències als Ajuntaments i el repartiment de

compatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat

fons; ha modificat el Codi Civil perquè els i les menors

efectiva entre dones i homes.

víctimes de violència de gènere puguin rebre assistència
psicològica sense el consentiment exprés del progenitor

Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la

condemnat per maltractaments o abusos sexuals; la lluita

política com l’eina fonamental per transformar la re-

contra la síndrome d’alineació parental (SAP) i la violència

alitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans

vicària ha quedat garantida amb l’aprovació de la

lliures, que neixin i creixin en igualtat d’oportunitats, en

llei de protecció integral a la infància i l’adolescència

plena fraternitat i respecte. I això només serà possible

enfront de la violència; així mateix, s’està avançant en la

amb governs feministes.

llei de millora de la protecció dels infants orfes víctimes
de violència de gènere; ha aprovat la llei perquè jutges,

Una societat que aspira a ser realment democràtica i

jutgesses i fiscals tinguin formació especialitzada en

socialment justa no es pot permetre que la meitat de

violència de gènere; ha convocat la Taula de Diàleg

la població, les dones, siguin discriminades de manera

Social sobre Igualtat per abordar, de manera conjunta

estructural i pateixin violència masclista pel sol fet de

i consensuada amb els agents socials, empresariat i

ser dones. Les dones necessitem governs que prioritzin les

sindicats les mesures en matèria d’igualtat en l’ocupació

polítiques feministes. Les dones i la humanitat necessitem

amb la Proposició de Llei d’igualtat laboral en el Reial

acabar amb la violència masclista. Les dades són esfereï-

decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per

dores: des que tenim dades (2003) a l’Estat espanyol han

a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats

assassinat 1.130 dones, 4 el 2022. A Catalunya, 179 dones

entre dones i homes en l’ocupació; ha recuperat les

des del 2003. I 46 menors han estat assassinats pels seus

cotitzacions a la Seguretat Social per a les cuidadores

pares a l’Estat, 5 a Catalunya1. Una de cada tres dones2 ha

no professionals del Sistema per a l’Autonomia i atenció

patit o patirà violència masclista al llarg de la seva vida.

a la Dependència (dret suprimit pel Govern del PP el 2012

I aquestes dades oficials són només la punta de l’iceberg

i que afecta 180.000 persones, la majoria dones); ha

d’un sistema patriarcal que només es pot canviar amb

creat l’Observatori de Dones, Ciència i Innovació i el de

polítiques feministes i amb governs feministes.

Salut de les Dones com a òrgans per aprofundir i enfortir
la perspectiva feminista en les polítiques científiques

1 Dades a 21 de febrer 2022
2 https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292

i sanitàries; ha treballat internament la Llei integral
contra el tràfic de persones amb finalitat d’explotació
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sexual i abolicionista; ha modificat el Codi Penal perquè
sigui delicte l’assetjament que sofreixen les dones que
acudeixen lliurement a exercir el seu dret a interrompre
voluntàriament l’embaràs; i ha legislat contra la Violència
sexual amb la llei del Sí és Sí.

Per tot això, des del PSC reivindiquem que les dones només han avançat en l’assoliment de drets quan ha estat
el partit socialista al govern, sigui a l’Estat o als Ajuntaments. I ho tornarem a fer a la Generalitat, una Generalitat que no ha prioritzat la lluita contra la violència
masclista ni les polítiques feministes.

El Partit Socialista és un partit polític abolicionista de
la prostitució. El tràfic de dones i nenes amb finalitats
d’explotació sexual i la prostitució són dues cares d’una
mateixa realitat que no es poden separar: el tràfic existeix
perquè hi ha demanda de nenes i dones per ser prostituïdes i l’explotació sexual és una de les formes més terribles
de violència contra les dones. Treballem per crear una
societat on els cossos de les dones i nenes no puguin ser
objectes de consum. Per això, aquest 8 de març fem una
crida per construir un gran consens polític i social dirigit
a l’abolició la prostitució. L’abolició de la prostitució és un
procés llarg i complex que ha d’estar marcat per iniciatives legislatives en tots els nivells de l’administració pública
i polítiques públiques adequadament finançades.

El PSC és l’únic partit que ha prioritzat sempre, i per damunt de tot, les polítiques feministes, per sobre de les
banderes i les batalles nacionalistes. La nostra agenda
feminista se centra en la coeducació com a motor de
transformació social per a definir un nou contracte social lliure d’estereotips de gènere que sustenten el sistema
patriarcal, fomentant la corresponsabilitat entre dones i
homes implementant polítiques de conciliació de la vida
familiar, laboral, social i personal. El nostre eix central és
la lluita contra tota mena de violències masclistes, el que
inclou portar a terme polítiques contra la mercantilització del cos de les dones (prostitució, pornografia, ventres
de lloguer...).

En aquest camí cap a l’abolició de la prostitució el compromís del PSC i el PSOE és impulsar polítiques públiques en matèria laboral, justícia i política social que
ofereixin una resposta eficaç i una sortida a aquestes
dones.

Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals
en el mercat de treball i garantir la igualtat laboral real,
amb l’objectiu d’acabar amb la bretxa salarial i la feminització de la pobresa, garantint la participació de les dones
en els espais de presa de decisions.

A més, el Govern estatal ha inclòs la visió feminista a totes
les accions de recuperació finançades amb els fons europeus i el Pla de Transformació i Resiliència. Aquesta visió suposa un revulsiu en la concepció del nostre Estat de
benestar, que només es pot entendre com la gran oportunitat de fer canvis estructurals que inclouen la perspectiva
feminista. No és fútil que una de les quatre polítiques palanca prioritzades pel Govern d’Espanya sigui la igualtat
efectiva entre dones i homes.

I en aquest punt, reivindiquem que la nova Reforma Laboral beneficia fonamentalment les dones. Donada la
situació de precarització laboral que patim (major temporalitat, desigualtats en l’accés i en la promoció, menys
remuneració per les mateixes tasques, segregació vertical
i horitzontal, etc.), aquesta reforma és la millor eina per
garantir la igualtat laboral real. A més, hem incrementat
l’SMI, i hem aprovat la reforma de les pensions, incrementant el poder adquisitiu dels i les pensionistes.

Perquè només els governs feministes poden garantir els drets de les dones. Perquè sense drets no hi ha igualtat.

Perquè sense igualtat no hi ha llibertat, les dones necessitem
governs feministes per aturar el masclisme!
dones.socialistes.cat
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