FULL DE RUTA FEMINISTA
PER A LA IGUALTAT REAL
1. Denunciar el sistema patriarcal existent, i actuar contra ell des de la

política d'una manera integral, transversal i multinivell, tant a les institucions
com a les organitzacions polítiques.

2. Impulsar accions positives, en el marc del PSC, per a què la igualtat efecti-

va entre dones i homes en les llistes electorals dels comicis que es realitzaran
a partir d'ara siguin paritàries, i denunciar aquells partits polítics que no compleixin amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes.

3. Activar mesures per evitar situacions de segregació horitzontal en els cartipassos municipals, evitant així la reproducció dels rols de gènere en l'exercici de les responsabilitats polítiques.

4. Impulsar, a la Federació del PSC del Baix Llobregat, la realització del primer Pla d'Igualtat d'una organització política, per a què esdevingui un instrument que promogui la igualtat efectiva entre dones i homes a la nostra federació i, alhora esdevingui bona pràctica per altres federacions i/o partits polítics.

5. Promoure accions positives a la nostra organització per aconseguir la
paritat en tots i cadascú dels espais de decisió i, alhora, promoure aquesta
lògica a la resta de partits polítics, i al conjunt de la societat.

6. Promoure la presència de dones a les primeres secretàries de les agrupacions de la Federació del Baix Llobregat, perquè és aquest el càrrec de major
responsabilitat, i en el que la segregació vertical és més evident (17%).

7. Incorporar la perspectiva de gènere i la paritat en tots i cadascun dels
actes i/o documents que promogui el PSC del Baix Llobregat.

8. Col·laborar amb la Secretaria de les Dones del PSC per promoure accions

a nivell orgànic que promoguin l'accés de les dones a les primeres secretaries
i secretaries d'organització de les federacions del partit, evidenciant el sostre
de vidre existent també en les agrupacions polítiques (6,25%).

9. Impulsar accions formatives amb perspectiva de gènere a tots i totes les

persones que tenen vinculació amb el partit per a què esdevinguin potencials
agents d'igualtat socialistes, i generadors del canvi contra el sistema patriarcal.

10.. Col·laborar amb la Secretaria de les Dones del PSC per promoure que

les conclusions aprovades en aquest Congrés, siguin replicades en la resta
del territori a nivell nacional.
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