
IDEES FORÇA



El feminisme es presenta com un projecte ètic 
de transformació social, i aquesta 
transformació social real només es pot donar 
si les polítiques públiques són feministes.

Polítiques públiques feministes

S’ha de continuar explicant el que vol dir ser feminista, 
quina és la situació d’opressió que el neoliberalisme i el 

És necessari invertir en un accelerador social que permeti una organització 
racional de la vida, i que assenyali la responsabilitat de tots els agents 
econòmics, polítics i socials.

L’accelerador social per a la 
corresponsabilitat i el balanç social de 
les empreses

Economia que expulsa la vida                        la vida al centre de l’economia.

Sensibilització i mobilització front 
el neoliberalisme i el masclisme

L’abast de la violència masclista va molt més 
enllà de la violència física o psicològica. 

Vivim en una societat deshumanitzada on les 
persones i els nostres cossos són mercaderies que 
es poden vendre o comprar, en la seva totalitat o per

Concepte clau dels feminismes, que promou la 
solidaritat i la fraternitat entre les dones.

És necessari garantir una presència equitativa de dones i 
homes en totes les estructures de la societat. Les dones 
hem de formar part de tots els lideratges i ocupar l’espai 
vetat que ens correspon.

La formació en gènere i igualtat és un element 
transversal i indispensable a aplicar a tots els àmbits 
de la societat, i a totes les persones en qualsevol etapa 
de la seva vida.

La comunicació i visibilització social i mediàtica de les 
dones és cabdal per a la implementació del feminisme 
actiu.

masclisme generen sobre dones i homes, i com l'avenç dels feminismes 
comporta una millora real per a tota la societat.

Eliminació de les violències 
masclistes i sexuals

El sistema en que vivim genera violències estructurals, que sovint passen 
desapercebudes, i que també s’han de combatre.

La deshumanització de la societat

 parts, especialment els de les dones i les nenes.

Sororitat

Formació

Espais de decisió i sectors estratègics

Comunicació


