El PSC, un partit feminista
El PSC és un partit feminista. Sempre hem sigut referents en polítiques d'igualtat,
compromesos com a partit en la defensa dels drets de les dones i en la lluita per acabar
amb el masclisme.
Hem pogut veure com en els últims anys, el feminisme ha avançat en visibilització i mobilització
social, però no està sent suficient. La realitat és que les dones continuem patint una situació de
discriminació en tots els àmbits de la vida i de la societat.
La bretxa salarial i els sostres de vidre continuen sent una realitat, traduint-se no només en la
diferència de sou per la mateixa feina, sinó en oportunitats d'accés, de promoció, de conciliació
i de corresponsabilitat. El que significa, per tant, una discriminació de la dona en el mercat
laboral.
Seguim estant invisibilitzades, amb escassa representació i havent de reivindicar constantment
la nostra història i el nostre lloc. Hem de reclamar i recordar constantment els nostres drets i el
que ens correspon per llei.
Seguim patint violències de gènere. Seguim tenint la necessitat de ser valentes per por a ser
assetjades, violades o assassinades. En aquest 2020, 14 dones han perdut la vida a mans del
masclisme i des del 2003 són ja 1.047 feminicidis. El feminicidi és la punta de l'iceberg d'una
violència masclista que mata a diari en silenci.
Per tot això, no podem permetre que calin els discursos de la dreta i la ultradreta. Hem de
tenir una resposta contundent i actuar amb la nostra millor arma, les nostres polítiques i els
nostres fets.
Tenim una responsabilitat i una oportunitat des del Govern d’Espanya, que ha situat les
polítiques feministes com a eix transversal dels seus ministeris i accions. Però tenim,
també, aquesta responsabilitat i oportunitat des de l'àmbit municipal.
Hem de treballar per seguir avançant i per tenir un partit cada cop més igualitari. Per
aconseguir-ho necessitem un partit realment paritari, no només pel que fa a les quotes, sinó
en la seva representació femenina en els llocs de decisió, en els discursos, en les ponències i,
en definitiva, incloent-hi la perspectiva de gènere en cada acció. Un partit on les dones es vegin
reflectides, incloses i representades, aconseguint, així, créixer en clau femenina.
Hem de treballar per aconseguir un partit més feminista que lluiti per una societat més
feminista, ja que el masclisme és incompatible amb la democràcia i la llibertat.
Per això, fem una crida a la mobilització de totes i tots, a través dels actes previstos per a la
commemoració del 8 de març, així com a lluitar per canviar les actituds diàries que ajuden a
perpetuar el masclisme a casa nostra.
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