
 

 

 

BONES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES EN IGUALTAT DE GÈNERE 
 

En la Coalició Compromís la lluita per la igualtat de gènere esdevé un treball constant que ens 

enorgulleix i ens impulsa a empunyar la bandera que fomenta la paritat. La poca representació 

que tenim en les organitzacions i  l’escassa  presència  en  llocs  de  poder, però, és una realitat que 

reflecteix  el  fet  que  hem  estat  abocades  a  l’àmbit  domèstic  i  privat,  i  no  fa  sinó  perllongar  en  el  

temps aquest llast històric que no només no ens afavoreix com a gènere sinó que perjudica tota 

la  societat  en  tant  que  l’aboca a la desigualtat.  

Des de Dones amb Compromís hem considerat necessari anotar tot un seguit de bones 

pràctiques per tal que els nostres càrrecs institucionals i orgànics elaboren i interioritzen 

discursos i actuacions basats en la igualtat real.  

x Fer ús  d’un   llenguatge no sexista en  tots  els  actes   i  documents  de  partit.  L’ús  del  genèric  

sempre  que  siga  possible,  evita  perllongar  diferències  estereotipades;  l’ús  de  lèxic  relacionat  

amb el físic ens aboca a prorrogar el masclisme. 

x Fomentar la participació de les dones en la política per a afavorir la feminització de la 

societat. Qualsevol responsabilitat pot ser duta a terme per una dona, i no només aquelles 

que  se’ns  han  adjudicat  tradicionalment  i  tenen  a  veure  amb  la  cura.     

x Dur endavant,   des  de   les   regidories  d’Igualtat  o  de  Dona,  accions formatives, lúdiques o 
socials per empoderar les dones. 

x Implicar la resta de sectorials de la Coalició perquè treballen des de la igualtat i la paritat. 

Aquests són assumptes de justícia social, no només temes de dones.  

x Evitar categoritzar els gèneres des de virtuts que tradicionalment han sigut específiques de 

dones i hòmens. No assignar activitats o rols concrets a gèneres determinats.  

x Fomentar la participació de les dones en totes les seccions de la Coalició Compromís. 

Adaptar-hi els horaris de treball, optimitzar-ne  el  temps,  adequar  l’espai  o  evitar  prejudicis  

respecte  de  la  cura  de  fills,  n’afavoriria  la  participació.   

x Propiciar imatges públiques no sexistes de les dones de la Coalició Compromís. La búsqueda 

de  rendibilitat  política  o  l’èxit  d’una  campanya  determinada  no  han  d’obrar  a  favor  d’un  canvi  

d’imatge  que  ignore  actituds  de  treball.   

x Afavorir la connexió de les dones i de la Coalició en general amb els moviments que treballen 
per la igualtat de gènere al llarg del País Valencià. 

x Potenciar llistes electorals amb sistemes cremallera en les candidatures de la Coalició 

Compromís, especialment en les municipals.   

 

 


