8 DE MARÇ.

EL TEMPS DE LES
DONES, AVANCEM,
CAP PAS ENRERE.

#TempsdeDones
· #FETSNoParaules
#orgullSocialista· #FeminismoSocialista
· #orgullFeminista
#8M
· #8MYohagoHuelga
· #NiunPasoAtrás · ·#HechosNoPalabras
Els i les socialistes treballem, com sempre, per garantir els drets de les dones mitjançant polítiques feministes com a instrument per avançar cap a una societat lliure de masclisme, perquè és incompatible amb
la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Reivindiquem amb orgull ser el partit de l’esquerra feminista:
sempre hem prioritzat el feminisme per sobre de lluites de banderes identitàries i som el partit dels “Fets, no
només paraules” tal com demostra el fet que les dones només han avançat en drets amb governs liderats pel
feminisme socialista; el darrer exemple, el govern del president Pedro Sánchez que ha recuperat el Ministeri
d’Igualtat. En 7 mesos de govern hem fet més que l’anterior govern en anys. Volem:
GARANTIR LA SEGURETAT DE LES DONES: implementació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
amb 214 mesures i 1.000 milions € per als pròxims 5 anys.
- Devolució de les competències en matèria d’igualtat als Ajuntaments i dotació de recursos (es dupliquen
els 20 milions compromesos en 2018 per a arribar als 40 milions en 2019).
- La reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial perquè els jutges i jutgesses tinguin formació especialitzada en violència de gènere
- Millora de la pensió d’orfandat de les filles i fills de víctimes de violència de gènere.
- S’està treballant en una la Llei integral contra el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.
ASSOLIR LA IGUALTAT I INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA DE LES DONES PER GARANTIR DRETS I LLIBERTATS:
- Proposició de llei del PSOE per la igualtat de tracte i d’oportunitats en matèria retributiva que pretén,
entre altres mesures, establir un sistema de registre salarial en les empreses.
- Proposició de Llei per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació
(plans d’igualtat, conciliació, quotes per a trencar el sostre de vidre en consells d’administració, Oficina
Estatal de Lluita contra la Discriminació en l’Ocupació,...).
- Recuperació de la cotització per a les cuidadores no professionals de la dependència.
LLEI DE RACIONALITZACIÓ D’HORARIS, USOS DEL TEMPS I CORRESPONSABILITAT:
- Proposem un pacte social i polític per la racionalització dels horaris basat en la igualtat entre dones i homes, la protecció de la infància (acabar amb el fracàs escolar) i la cura i temps per a la nostra gent gran.
POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE TRACTE I LA NO DISCRIMINACIÓ:
- Hem recuperat la sanitat universal per a totes les persones que viuen al nostre país i l’accés a tècniques de
reproducció assistida per a totes les dones, amb independència de la seva orientació sexual o estat civil.
- La declaració del dia 28 de juny com a Dia Nacional de l’Orgull Gai.
- La reforma per a facilitar el canvi registral de l’esment relatiu al sexe, rebaixant als 16 anys la capacitat
per a iniciar-lo.
- Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació
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Les nostres propostes per fer dels municipis el principal motor feminista són:
- Plans d’Igualtat: impulsarem el Pla d’Igualtat intern i d’acció als ajuntaments, promovent bones pràctiques en igualtat, impulsant governs paritaris i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, mitjançant plans d’igualtat locals amb vessant interna (organització
municipal) i externa, garantint la paritat (òrgans de direcció i participació, ponents d’actes...),
- Lluita contra la violència masclista: fomentar la socialització i conscienciació feminista, especialment
amb les noves masculinitats, Pacte d’Estat contra la violència de gènere (competències recuperades,
inversió directa de l’Estat, coordinació i protocols...),
- Participació feminista: fomentarem l’associacionisme de dones com una forma d’apoderament concret
que dona visibilitat i potència a l’acció per la igualtat d’oportunitats.
- Ocupació: incrementarem l’ocupació femenina (especialment apoderament de dones emprenedores i lluita contra bretxa salarial) amb programes específics d’emprenedoria en femení. Prioritzarem la lluita contra
la feminització de la pobresa treballant activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió
social i pobresa, especialment de les dones grans, immigrades, amb discapacitat i/o amb malaltia mental.
Fomentarem el pla de nous usos del temps, per viure en una societat més igualitària, eficient i saludable,
involucrant els diversos agents locals (institucions, escoles, comerços...). Incorporarem la perspectiva de
gènere en les actuacions que es duen a terme en tots els departaments i serveis de promoció i desenvolupament econòmic. Potenciarem programes específics dirigits a dones emprenedores, centrats en formació
gerencial i de gestió de projectes, d’habilitats empresarials específiques i de reforç del perfil emprenedor.
Impulsarem una xarxa de treball cooperatiu, col·laboratiu i d’intercanvi entre emprenedores i en cooperació
amb altres iniciatives d’organitzacions empresarials. Promourem la formació en temes de digitalització i TIC
de manera específica per al col·lectiu d’emprenedores. Potenciarem projectes com “Emprendre en Femení” per donar major visibilitat al col·lectiu i oferirem a les emprenedores un acompanyament expert per a
la consolidació i el creixement dels seus projectes empresarials, especialment d’Economia Social i Solidària
gestionades majoritàriament per dones. Impulsarem iniciatives orientades al trencament del “sostre de
vidre” que dificulta el ple desenvolupament professional de les dones, donant eines formatives i de suport
i mentoring per promoure l’ accés a càrrecs directius o de responsabilitat.
- Sexualitat i planificació familiar: garantir serveis específics com els drets reproductius i sexuals (campanyes informatives especialment per a menors d’edat i immigrants, coordinar serveis específics...) i lluita
contra la violència de gènere (campanyes específiques, ...).
- Contra la mercantilització del cos de les dones: enfortirem la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, combatent les màfies i els proxenetes als nostres municipis, prevenint nenes i nens de l’explotació
sexual, accions impulsades per l’organització feminista Movimiento Democrático de Mujeres, on ens locals, de diversos colors polítics, estem lluitant contra aquesta xacra.
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