Manifest institucional del Dia Internacional de les Dones
La lluita de les dones per assolir la igualtat de drets ve de molt antic. S'ha avançat molt, però a
vegades sembla que es tornin a fer passos enrere. Aquí l'important és: què pot fer un ajuntament?
Creiem que ha d'estar molt pendent del tema, en contacte estret amb els sindicats, amb el
professorat dels instituts, amb el Consell dels infants, amb el Consell de la gent gran... es tracta
d'un problema transversal que requereix conscienciació, voluntat i també recursos humans i
econòmics.
En temps de crisi s'agreugen els casos de discriminació al lloc de treball, amb sous diferents per
tasques iguals, amb problemes i condicionaments per tenir permisos per maternitat o, fins i tot, es
considera un inconvenient per alguna patronal la possibilitat d’un embaràs...
Per altra banda, també els adolescents mostren signes de retrocés, amb actituds de control de la
parella per part dels nois... un panorama més que preocupant.
Pensem que l'Ajuntament ha de disposar d'una radiografia de la situació al municipi i actuar
conjuntament amb els qui s'hi troben dia a dia per avançar cap a la plena igualtat de drets.
Alternativa Ciutadana de Rubí

Treballar des de la perspectiva de la igualtat de gènere ha de ser una obligació de tota
l’administració. Perquè, no per repetir mil vegades que les dones tenen els mateixos drets i han de
tenir les mateixes oportunitats, aquestes es faran realitat. Cal consciència i constància a parts
iguals perquè els projectes que es duen a terme estiguin impregnats d’aquesta sensibilitat. Només
d’aquesta manera aconseguirem que les polítiques públiques siguin valentes però també, i molt
important, efectives. I només així aconseguirem que també la resta de la ciutat, amb el teixit
econòmic com a punt de mira, s’impregnin també d’aquesta sensibilitat.
La igualtat no ha arribat encara, i això ho hem de dir de manera clara. Però el camí està marcat, i
poc a poc l’hem d’anar fent.
Esquerra Republicana de Catalunya

Cal construir un nou paradigma. Ens trobem davant la necessitat i el repte de redefinir i
reconstruir les relacions de gènere. La sostenibilitat de la vida i la justícia social han de ser els
eixos vertebradors d’aquest paradigma, construït sobre les bases i el convenciment que “Allò
personal és polític”. La realitat actual constata la necessitat inajornable i urgent de fundar unes
noves bases d’organització social i de relacions de gènere, creades des del reconeixement a les
lluites històriques del feminisme i des dels principis i valors que l’identifiquen.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa

Creiem que en matèria d’igualtat no es tracta de discursos sinó de propostes.
Una de les propostes reivindicades des del nostre partit és ampliar a quatre setmanes el permís de
paternitat, de manera que el permís del pare no coincideixi amb el de la mare, especialment en
aquells supòsits de nadons prematurs o amb alguna malaltia. Aquesta iniciativa pretén avançar en
la corresponsabilitat i en la igualtat d'oportunitats amb l'horitzó posat en una revisió d'uns permisos
iguals, intransferibles i pagats al 100%.
La plena equiparació dels permisos de forma progressiva per a tots dos progenitors, seria una eina
òptima per fomentar la corresponsabilitat, la igualtat d'oportunitats en l'ocupació entre homes i
dones, alhora que permetrà adoptar mesures en favor de la natalitat.
Convergència i Unió

A pesar de los avances legislativos, todavía un resto de predisposición o perjuicio, o ambas cosas,
contra la mujer. A la hora de una contratación laboral, de la elección o de la designación para un
cargo, hay quién valora antes si es hombre o mujer que su aptitud para ocupar el cargo. Eso es
educacional y es, aunque queramos ocultarlo, obviarlo o disimularlo, más generalizado de lo que
estamos dispuestos a reconocer.
Las leyes, aunque incompletas, han supuesto un gran avance, y pueden hablar de igualdad, pero
son las actitudes colectivas y personales las que han de hacer que nuestra sociedad vaya más allá
y dejemos atrás la situación de tantas mujeres obligadas a vivir en condiciones de peligro, de
aprovechamiento, rebajadas a los márgenes de la sociedad.
Vivamos en el con y no en el contra, vayamos un paso por delante de la igualdad o la paridad
mecánica y luchemos por conseguir la reciprocidad real.
Partit Popular

Tot i els drets conquistats i dels avanços assolits en igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la
realitat quotidiana demostra que la igualtat efectiva entre tots dos sexes està lluny de ser real. Els
valors patriarcals segueixen sent protagonistes en la societat actual, el mercat de treball continua
estant marcat per la desigualtat.
Majoritàriament, continuem sent les dones les qui renunciem a les nostres carreres professionals
per conciliar la vida familiar o cuidar a familiars dependents; si bé la representació pública de les
dones al món occidental s'ha equiparat a la dels homes, no succeeix el mateix en altres
institucions, com la de la justícia o en els consells d'administració de les empreses, on la
representació de les dones és pràcticament residual.
I en aquest camí que encara ens queda per recórrer cap a la igualtat real, volem comptar amb la
implicació i complicitat dels homes; necessitem la seva participació quotidiana i constant per educar
als nostres fills i filles en plena igualtat, per combatre i eradicar de la nostra societat estereotips de
gènere, per acompanyar-nos en la lluita d'exigir el dret a decidir sobre el nostre propi cos…
En definitiva, és imprescindible la implicació de tots i totes per impulsar el canvi social que permeti
als homes i a les dones desenvolupar-se i viure en plena igualtat i en total llibertat.
Partit dels Socialistes de Catalunya

