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El federalisme representa progres, cohesió social, equilibri, pluralitat i
representa igualtat. És impossible deslligar el discurs federalista d’allò que
ha impulsat la lluita de les dones per aconseguir la plena igualtat de drets.
Aquell desig d’aconseguir un mon més just i més solidari. La lluita per la
igualtat efectiva entre dones i homes forma part de l’essència mateixa de
la nostra ideologia, així hem de lluitar perquè aquesta sigui una realitat i
no una fita en tots els àmbits socials, laborals i personals.
Cal que tinguem present la perspectiva de gènere. Les dones representem
més del 50% de la societat, se’ns ha d’ escoltar, la nostra visió és
necessària per configurar un projecte polític real. El federalisme no
avançarà mai si no té present aquesta visió.
És per això que presentem aquesta proposta de resolució i sol·licitem a la
junta directiva sortint d’aquesta assemblea que faci seves les següents
propostes:

• Garantir que als òrgans de direcció de Federalistes d’Esquerres tindrà
una participació mínima del 40% i màxima del 60% d’ambdós gèneres i
que aquesta representació s’aplicarà als òrgans territorials. Reclamem
la presència de dones no tan sols als òrgans de direcció, sinó als càrrecs
directius. No volem tan sols estar, volem estar, participar i decidir.
• Garantir la presència de dones als actes on expliquem el nostre
projecte, les taules de debat i les escoles formatives. S’ha donat ja en
massa ocasions actes on la taula està formada per homes. Les dones
també formem part i se’ns ha de visualitzar

• Garantir que la visió de gènere formarà part del discurs federalista que
expliquem i procurar que el llenguatge que utilitzem no sigui sexista. Si
parlem de regeneració política, de democràcia, del dret a la
convivència, hem de parlar també d’igualtat. Com afronta el
federalisme la igualtat de gènere, quin és el seu fet diferencial? Cal
explicar-ho.

En una societat lliure i democràtica és intolerable que hi hagi
discriminacions tant a nivell de sexe, país d’origen o orientació
sexual. No és suficient que
garantim aquesta igualtat només a nivell legal, sinó que hem
de lluitar per aconseguir que
sigui una igualtat real i que la societat sencera no toleri les
desigualtats que encara
existeixen.

