RESOLUCIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA PER LA FEMINITZACIÓ DE LA
POLÍTICA

La desigualtat i discriminació de gènere que en ple segle XXI patim les dones és
latent en cada àmbit de la vida, des del cultural fins a l'econòmic, passant pel laboral
i social. Tot i això continua col·locant-se en segon pla de l'agenda política les
necessitats i demandes de la meitat de la població. Davant això, sovint l'oposició
política observa i calla mantenint l'status quo, sense proposar mesures realment
efectives per empoderar a la dona en tots els espais i pal·liar la visió androcèntrica.
Des de Joves d'Esquerra Verda creiem que no és possible avançar sense una
igualtat efectiva i per això cal parar-nos a reflexionar si garantim els nostres
objectius. Per aquest motiu, des de la sectorial de Gènere i Dona Jove el 2013 JEV
va publicar el seu pla de feminització on planteja una reflexió sobre l'espai que
volem ser, igualitari i paritari, i les mesures necessàries per a integrar el feminisme
en totes les esferes. Aquest Pla és el resultat d'escoltar, treballar i assumir
responsabilitats juntes i per això, busca incidir amb avaluacions, debats i trobades al
llarg de cada any.
D’altra banda, cal recordar què implica la feminització de la política: promoure la
presència de dones en l'esfera pública i en càrrecs de responsabilitat, contrarestar la
seva sobrerepresentació en l'espai privat de les cures i introduir noves maneres de
fer política basades en la cooperació. Així mateix, seria oportuna la visibilització
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corresponsabilitzen amb la finalitat d'introduir models socialment equitatius. Una
estructura més paritària no és suficient, però, introdueix temes i qüestions fins ara
ocults per haver estat feminitzats, o sigui, invisibilitats paral·lelament amb la dona.

Una de les qüestions claus és la desmasculinització de la política, és a dir, deixar
d'atribuir als homes qualitats històricament associades a ells com l'assertivitat, la
duresa o virtuts com la responsabilitat, la constància i la dedicació. Fent-ho donem
pas a noves maneres de fer i entendre la política des del focus subaltern. Parlem de
noves formes de fer que conviuen amb la dona fruit de la socialització dins l'espai de
les cures. Totes elles són aptituds que ens hem vist obligades a desenvolupar però
que sovint en política són obviades. Valors essencials com la cooperació, l'empatia

o les cures no hi són prou presents i, és aquí on trobem una feblesa que cal revertir
aportant maneres no tradicionals que donin solució a les problemàtiques del conjunt
de la societat. A tall d'exemple, feminitzar la política vol dir revertir "baralles de galls"
en espais de debats polítics per tornar-nos cap a valors de comprensió o empatia.

Ampliar la presència de dones a l'esfera pública, introduir nous prismes a l'agenda
política i noves formes de fer política van de la mà de la representació de col·lectius
doblement discriminats per qüestions d'identitat sexual, classe o, ètnia. És per això,
que feminitzant la política visibilitzem aquestes persones i les seves lluites.
D'aquesta manera es trasllada la vella política d'uns pocs en mans de la majoria fruit
d'un exercici de democratització. En síntesi, ampliar el focus cap als subjectes que
manen ser escoltats és clau per aconseguir noves relacions de poder horitzontals
basats en la confiança i la reproducció d'espais organitzatius sans. I, en aquest
sentit, el Pla de Feminització de Joves d'Esquerra Verda situa el feminisme en el
centre de l'activitat de l'organització.

Fer un informe per ser conscients dels temps d'intervenció d'home i dones i intentar
equilibrar-ho, que en les coordinacions sigui necessari, com a mínim, el 50% de
representació femenina o la Trobada Feminista d’Estiu (2018) són exemples i
mesures molt positives però cal continuar treballant per aprofundir en la feminització
de la nostra organització. Per tot això, proposem:

-

Continuar aprofundint en els compromisos adquirits amb el pla de
feminització, que inclou el següent:
-

Un major compromís d'igualtat perquè som conscients que no
únicament es tracta de números, sinó d'introduir maneres de fer
allunyades de la política androcèntrica.

-

Cercar la visió de dones expertes en les diferents temàtiques que
tractem alhora de la realització de documents, xerrades o actes.

-

Entre tots garantir espais organitzatius sans i plurals visibilitzant temes
infrarepresentats i la lluita organitzada de col·lectius oprimits.

-

Continuar treballant en l'organització d'àgores joves "especials" per
tractar d'una manera diferent els temes en clau de gènere.

-

Seguir treballant per democratitzar els espais de trobada en l'àmbit
orgànic i territorial.

-

Continuar promovent un ampli ventall de recursos sobre temes
feministes i de política per divulgar en cada àmbit.

-

Portar a la nostra agenda temes amb perspectiva de gènere, de forma
que hi hagi més exemples de dones al nostre discurs intern i extern.

-

En la mesura que sigui possible, reordenar les prioritats de la nostra
acció política. Com és pensar temes vinculats a drets socials, primer,
des del punt de vista de la feminització de la política i des de la política
feminista i, després, de manera més transversal.

-

Reiterem la necessitat de visibilitzar que una altra manera de fer política és
possible des d’una perspectiva feminista i d’aprofundir la feminització en tots
els àmbits de la vida política.
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