LES 10 PROPOSTES PRIORITÀRIES D’ICV-EUiA

Polítiques feministes per a una societat 50/50
Les dones volem un gir cap a un sistema econòmic ecològicament i humanament sostenible, que sigui equitatiu per
a dones i homes.
Les dones volem una societat organitzada sobre la base
d’un repartiment real i igualitari dels valors, els rols, el poder, els recursos i els espais.
En un context de crisi com el que ens trobem, són més necessàries que mai les polítiques per lluitar en favor dels drets
de les dones: no podem permetre que es faci ni un pas enrere
o que s’oblidin. Una democràcia sense igualtat real entre dones
i homes és una democràcia inacabada.

1

Pla integral contra la feminització de la pobresa, amb
mesures específiques per combatre l’atur de llarga durada.
Polítiques de garantia de rendes i mínim vital garantit. Creació de nous serveis de benestar especialitzats, en
funció de les diverses necessitats de les dones que pateixen
situacions de gran dificultat econòmica i exclusió social.

2

Xarxa de serveis públics en el sector de la cura i
l’atenció a les persones, prioritzant els serveis establerts
en la llei de dependència, garantint la formació, unes condicions laborals i salarials dignes i la major valorització professional de l’ocupació en el sector del benestar social.

3

Pacte nacional pel repartiment equitatiu dels treballs
i la racionalització del horaris laborals, per tal que dones i homes disposin de temps per treballar, temps per a
la família i temps de gaudi personal. El treball domèstic familiar i
de cura ha de ser visibilitzat, comptabilitzat i assumit per dones,
homes i poders públics.

4

Programes d’educació sexual a tots els nivells educatius. Garantint la gratuïtat de tots els mitjans anticonceptius. Garantir la completa aplicació de la Llei d’Interrupció
Voluntària de l’Embaràs a Catalunya.

5

Observatori nacional sobre violència masclista, per tal
d’obtenir informació precisa i elaborar recomanacions i
propostes per l’eradicació d’aquest greu problema social.
Esmerçar el mitjans econòmics suficients que garanteixin la
formació i el recursos necessaris per a totes les persones relacionades amb els circuits de prevenció, d’intervenció, jurídics
i de recuperació, relacionats amb la violència vers les dones.

6

Incorporar els principis de la coeducació a tots els
materials educatius, a la formació inicial del professorat
i també als projectes educatius dels centres, dotant-los
de recursos per elaborar un Pla Coeducatiu propi que impliqui
les AMPA.

7
8

Impuls a la investigació i la recerca mèdica en el camp
de la salut integral de les dones, contemplant-ne els aspectes biològics, psicològics i socials, pel que fa a la salut
reproductiva, sexual i afectiva.

Mesures per a l’ocupació femenina als sectors mediambientals i d’energia, potenciant l’autocupació i fent
èmfasi en els ajuts a les cooperatives. Mesures per potenciar la presència de dones en la formació tècnica, científica i tecnològica.

9

Mesures concretes per equilibrar el nombre de dones
o homes en aquelles ocupacions que estiguin molt masculinitzades o feminitzades. S’han de reforçar les inspeccions de treball a les empreses per tal de detectar situacions
de discriminació laboral vers les dones i/o incompliments de la
Llei d’Igualtat.

10

Aprovar la Llei d’Igualtat. Crear una àrea d’igualtat
institucional, depenent de Presidència, per tal de
garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere
i les polítiques d’igualtat a tots els Departaments i l’acció de
govern, amb agents d’igualtat a cada Departament. Crear una
figura adjunta al Síndic de Greuges que sigui responsable de
la tutela dels drets fonamentals de la igualtat real i la no discriminació per raó de sexe.

