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EDITORIAL
Presentem aquest primer butlletí
de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat
tot esperant que sigui una eina útil
per informar sobre les propostes
i accions que estem fent des de
l’àrea i les diverses secretaries que
l’integren. El nostre objectiu és
garantir la igualtat de drets de tota
la ciutadania: definir i implementar
polítiques per garantir, per una
banda, la igualtat real i efectiva
entre dones i homes, així com la
igualtat d’oportunitats per a totes
les persones independentment de
la seva identitat o orientació sexual,
edat, estat físic o mental, origen
social o ètnic, la seva religió …
Per això, treballem transversalment
amb la Secretaria de polítiques de
les dones, Secretaria d’infància i
famílies, Secretaria de polítiques de
discapacitat, Secretaria de persones
LGTBi, Secretaria de ciutadania,
solidaritat i cooperació, Secretaria de
gent gran i sistema de pensions i la
Secretaria d’habitatge.
Tal i com va dir Miquel Iceta al XIIIè
congrés, les polítiques d’igualtat
són el cor del PSC. Efectivament,
volem que siguin el cor i la força del
socialisme. Comptem amb tots i totes
vosaltres per fer-ho possible!

Cada dia és 8 de març!
Durant el reivindicatiu mes de març, les dones i homes
socialistes ens hem bolcat en activitats orgàniques
i institucionals a tot el territori per exigir la igualtat
d’oportunitats real, denunciant el masclisme existent
i defensant els drets de les dones. A més, hem donat
suport a l’aturada internacional de dones del 8M
promoguda per diversos moviments feministes i vam
instar a les institucions (Parlament, Congrés i Parlament
europeu) a sumar-s’hi també. I hem iniciat una
campanya involucrant tot el partit contra la tracta de
dones i infants, i contra la legalització del proxenetisme.
Però no ens podem quedar aquí, com a socialistes i,
per tant, feministes, cada dia és 8 de març. Seguirem
treballant com fins ara, de manera transversal a tot
el partit i institucions, i especialment a través del
Consell de la Igualtat de forma activa i bel.ligerant
davant qualsevol retallada dels drets de les dones i,
especialment, quan parlem de violència masclista. En els
drets de les dones, ni un pas enrere! Com sempre exigim
des del feminisme socialista: FETS, no paraules!
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AGENDA DEL MES
L’àrea de polítiques d’Igualtat
iniciem les visites a les
Federacions! Fem #KmxIgualtat!

+info
La Secretaria de Polítiques de
Discapacitat assistirà a la festa
en commemoració Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme (2
d’abril de 2017)
+info

+info
La secretaria de Ciutadania, cooperació i solidaritat visita Manlleu

Acte nacional de cloenda al reivindicatiu
mes de març “Som feministes perquè
som socialistes!”

+info
Secretaria de Gent gran
i pensions participa a la
concentració per unes pensions
de viudetat justes

+info

Es va fer a Terrassa, ciutat feminista, amb
una taula rodona per reivindicar els principis,
valors i analitzar els actuals reptes del feminisme davant d’un neoliberalisme patriarcal que
tracta d’argumentar la venta del cos de les dones sota el parany de la suposada lliure elecció
de totes les dones ocultant que les variables
socioeconòmiques coarten aquesta elecció

+info
#FeminismeSocialista · #lesDonesNOsónMercaderies · #SenseClientNOhihatracta · #FemXarxa · #Terrassa

La sectorial d’Habitatge coorganitza la conferència-debat
del PSC sobre clàusules abusives,
clàusules sòl

+info
“Visita de la secretaria de
Ciutadania, solidaritat i
cooperació a la Federació de
Comarques de Lleida”

+info

De totes les campanyes que ha fet el xiringuito ultracatòlic
HazteOir, aquesta contra nens i nenes trans és la que ens fa
més fàstic
+info

L’ENTREVISTA
CRISTINA SIMÓ - VICEPRESIDENTA DEL MDM
En el pimer Consell Nacional d’aquest mandat, Miquel
Iceta va iniciar el seu discurs proposant el que ha anomenat un “gran objectiu de partit”:“Impulsar des d’arreu
on treballem, totes les organitzacions del partit, entitats,
institucions… una campanya contra la tracta de dones i
infants, i contra la legalització del proxenetisme. Aspirem
a que tots els municipis on tinguem presència integrin la
Xarxa de municipis lliures de tracta de dones, de nenes i
nens destinats a la prostitució, impulsat pel Moviment Democràtic de Dones (MDM). Hem de dir un NO rotund a
l’explotació sexual: no a la tracta i no al proxenetisme”,
tot recordant que a nivell estatal coordina aquesta xarxa
l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’alcadessa Núria Parlón, i a nivell català l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat, amb l’alcadessa Lluïsa Moret Sabidó al
capdavant, i que donarem suport a la ILP que en breu impulsaran des de MDM. Entrevistem a Cristina Simó, vicepresidenta del MDM:
Què és MDM i quin és el vostre objectiu? És un front de
masses feminista que pretén aglutinar a totes les dones,
organitzacions i col·lectius feministes de tot l’Estat, que
comparteixin les mateixes reivindicacions per coordinar
la unitat d’acció de les dones en la lluita contra el capitalisme i el patriarcat que ens oprimeix i avançar cap a
l’assoliment de la igualtat real.
En el context de la dictadura feixista espanyola neix MDM
on diverses generacions de dones que lluitaven contra la
dictadura van crear una estructura clandestina.
Hi ha qui titlla l’abolicionisme d’un objectiu utòpic a
l’actual món globalitzat i capitalista. Quins arguments
donaries per respondre-hi?
No, no considerem que sigui un objectiu utòpic, perquè
tenim referencies reals. Hi ha països que han optat per un
model de legislació regulacionista i d’altres abolicionista,

i els resultats demostren
que un món sense aquesta
forma d’esclavatge brutal
és possible. Per exemple, a
Alemanya i Holanda amb
legislacions regulacionistes,
la situació de les dones en
prostitució no ha millorat.
Al contrari, hi ha hagut un
dràstic augment en totes les facetes de la indústria del
sexe, un marcat increment del seu crim organitzat, un
dramàtic augment en la prostitució infantil, una explosió
en la quantitat de dones i nenes estrangeres traficades,
així com indicacions d’un increment en la violència contra
les dones.
La legalització dels bordells a Holanda i la regulació de la
prostitució com qualsevol altra activitat professional ha
resultat un fracàs: ni les condicions laborals i sanitàries
de les prostitutes han millorat, ni ha desaparegut el circuit
clandestí. Amb prou feines un percentatge ínfim s’ha donat d’alta en el fisc.
En canvi, Suècia ha disminuït dràsticament la xifra de dones dedicades a la prostitució. La “solució sueca” es va iniciar en 1999 en aprovar una llei que penalitza la compra de
serveis sexuals i despenalitza la venda d’aquests serveis. A
Suècia la prostitució és considerada com un aspecte de la
violència masculina i d’explotació de dones, nenes i nens.
Suècia ha estat líder a promoure la igualtat de les dones i
també destaca per tenir la més elevada proporció de dones en tots els nivells del govern. Altres països com Noruega han seguit el seu exemple. França ha estat l’últim,
al 2016. Estem segures que si la demanda s’eradiqués a
tota Europa, la tracta de dones i menors per la prostitució
desapareixeria perquè no hi hauria negoci.
+info
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