Per una Catalunya feminista
Esquerra Unida Catalunya reivindiquem la participació i l'adopció de decisions de
forma plena i efectiva de les dones en la vida pública, així com l'eliminació de tota
mena de violència envers les dones, per aconseguir la igualtat de les persones i
l'empoderament de totes les dones i les nenes.
Però volem anar més lluny encara, reivindiquem més dones a les institucions, més
dones empoderades per a poder fer realitat les polítiques públiques que lluitin per
l'eliminació de les desigualtats i la superació dels desavantatges socioeconòmics de
les dones; treballant contra els estereotips i les violències i procurant l'enfortiment de
la participació de les dones en tots els àmbits de la societat.
I això s'ha de reflectir de forma especial en les institucions més properes a la
ciutadania, com són el parlament de Catalunya, les diputacions, els Consells Comarcals i
els Ajuntaments, que són els veritables coneixedors de les necessitats reals de la
ciutadania; i ens hem de comprometre a fer tot el que estigui al nostre abast per acabar
amb tota mena de discriminació contra les dones. No hem d'oblidar que tots els éssers
humans som iguals davant la llei i hem de tenir opció de gaudir d’idèntiques
oportunitats per desenvolupar les nostres capacitats i talents.
Les dones estan i han estat a la primera línia de la crisi de la Covid-19 com a

treballadores de la salut, cuidadores, innovadores i organitzadores comunitàries. Les
dones líders i les organitzacions de dones han demostrat les seves habilitats,
coneixements i xarxes per liderar eficaçment els esforços de resposta i recuperació
davant aquesta pandèmia.
Malgrat aquesta realitat, les dones s'enfronten a un augment de la violència
masclista, a les tasques de cures i de la llar no remunerades, a la desocupació i la
pobresa. Malgrat que les dones constitueixen la majoria de les treballadores essencials
de primera línia, hi ha una representació desproporcionada i inadequada de dones en
els espais de representació i presa de decisions relacionats amb la Covid-19.
I no podem deixar de remarcar el perill que, en aquests moments, representa la
irrupció a Catalunya a l'espai polític de formacions de la ultradreta, que no creuen en
la igualtat i que han provocat, per exemple, que a Madrid hagin intentat esborrar el
mural on apareixien dones que havien contribuït a la lluita per la igualtat.

Però això no serà possible si totes les persones, dones i homes plegats, no sumem
esforços per aconseguir una societat igualitària, sense injustícies ni discriminacions,
sense imaginaris patriarcaIs per reclamar un dret fonamental. Perquè és el moment de
la igualtat real ja!
Per això des d’Esquerra Unida Catalunya ens comprometem a:
• Seguir treballant en l'efectivitat dels drets de les dones, adolescents i
nenes amb les mesures que calguin per promoure la igualtat a
Catalunya.
• Seguir reivindicant que es destinin recursos a polítiques d’Igualtat, per
tal de dotar-les d'eines suficients.
•

Seguir donant suport i promocionant totes les accions i activitats
feministes promogudes pel moviment feminista.

Tanmateix, posem en valor els avanços en igualtat i contra les violències
masclistes que des del Ministeri d'Igualtat s'estan impulsant, malgrat l'assetjament
i enderrocament intencionat per part de les dretes i l'extrema dreta. L'aprovació en
el Consell de Ministres d'obrir en totes les províncies centres de crisis 24 hores per a
víctimes de violència sexual és un avanç inqüestionable per a reparar un deute històric
des de 2004 (Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre) amb les violències que no es
donen en el context de la parella.
Cada any des del GREVIO (Grup internacional d'experts en la lluita contra la violència
contra la dona i la violència domèstica) ve avisant a Espanya de l'absència de mesures
per a atendre les víctimes de violència sexual.
Al mateix temps, seguim instant al nou govern de la Generalitat a la creació de la
Conselleria de Feminismes com organisme per a millorar la gestió de les polítiques
d’igualtat de gènere, i per a garantir la transversalitat de forma coordinada amb la
Presidència de la Generalitat i l’Institut Català de les Dones, reforçant les direccions i
unitats d’Igualtat de totes les conselleries i departaments. I al Govern de l’Estat, a
aprovar com més aviat possible el Pla estratègic d’Igualtat d’Oportunitats i posar les
bases per un sistema de polítiques de cures comptant amb la participació dels diferents
nivells administratius.
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