
DECLARACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS COMPARTITS DE LES 

PRESIDENTES I ELS PRESIDENTS DELS PARLAMENTS AMB 

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

La igualtat de gènere continua sense assolir-se, malgrat l’extens marc normatiu domèstic i 

internacional que la promou. La discriminació per raó de sexe i la violència masclista encara 

prevalen en les nostres societats, tant en l’esfera pública com en la privada. Aquesta 

preocupació ens porta a creure fermament que els parlaments, per la posició central que 

ocupen en els sistemes democràtics, han d’actuar com a models de referència i contribuir 

activament a garantir la igualtat de gènere d’una vegada per totes. 

És per això que les cambres legislatives que subscrivim aquesta declaració compartim el 

compromís d’avançar en la igualtat efectiva de dones i homes, i ens marquem com a 

objectius fer visible el nostre compromís, compartir exemples de bones pràctiques i sumar 

esforços per a enfortir les accions que desenvolupem en aquest àmbit. 

Conscients que cada cambra legislativa opera en un context únic, establim un objectiu 

comú: concretament, fer els passos necessaris per a desenvolupar la capacitat institucional 

de produir una legislació amb perspectiva de gènere, adoptar plans d’igualtat i protocols 

per a combatre la discriminació per raó de gènere, i establir òrgans tècnics de gestió amb 

l’encàrrec d’impulsar la transversalitat de gènere en tots els processos, les pràctiques i el 

funcionament intern de la institució, com ara oficines d’igualtat en l’Administració 

parlamentària o grups de treball o de coordinació compostos per representants electes, 

personal de la cambra i consultors externs. També cooperarem en la identificació d’accions 

que incorporin la perspectiva de la igualtat de gènere en la funció simbòlica dels parlaments, 

amb la finalitat d’obrir les cambres legislatives a la societat i promoure el treball col·laboratiu 

amb les entitats de dones. 

La igualtat de drets i llibertats és essencial en les democràcies. Els parlaments, en tant que 

representen la veu de la ciutadania, han de liderar, doncs, la transformació de la igualtat 

formal en una igualtat efectiva.  


