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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘Parlaments amb perspectiva de 

gènere per garantir la igualtat efectiva’ 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018 

La moderadora (Ariadna Oltra, periodista) 

Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes, a la darrera sessió d’aquesta jornada, 

que continuarà demà, una jornada dedicada a la igualtat de les dones i els homes. 

O millor dit: a les desigualtats, perquè encara existeixen.  

És un honor per a mi ser aquí. I ho dic de veritat, perquè és un tema que em mou, 

aquest. No perquè sigui dona, que també, però no només per això.  

A continuació, us presento els ponents, que tot seguit ens exposaran els seus 

coneixements. Són persones expertes en aquest camp, que hi treballen, i que, per 

tant, han fet també teoria d’allò que viuen. 

Avui ens acompanya el senyor Ernest Urtasun, que és eurodiputat i membre de la 

comissió de drets de les dones i igualtat de gènere del Parlament Europeu. A més, 

ha estat ponent –l’únic de masculí– en l’últim informe que s’ha fet sobre desigualtat 

al Parlament Europeu. Bona tarda.  

També ens acompanya la senyora Tiina Kukkamaa-Bah, que és cap de la unitat de 

governança democràtica i gènere de l’oficina per a les institucions democràtiques i 

els drets humans de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, una 

organització, per als qui no ho sàpiguen, que agrupa una seixantena de països 

d’arreu del món, des d’Alemanya fins als Estats Units, passant per Portugal, Suïssa, 

Uzbekistan, Grècia, Finlàndia... També hi ha Espanya. Bona tarda, gràcies. 
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I, a l’últim, ens acompanya la senyora Barbara Limanowska, experta sènior en 

transversalitat de gènere de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere, que 

promou polítiques d’igualtat a Europa.  

Amb ells tres avui parlarem d’aquesta realitat que ens trobem no només les dones, 

sinó les dones i els homes, perquè les desigualtats ens afecten a tots, en una sessió 

amb el títol ‘Parlaments amb perspectiva de gènere per garantir la igualtat efectiva’. 

Començarem amb el senyor Urtasun. Bona tarda. No havíem previst, sincerament, 

començar per l’únic home d’aquesta sessió, però ho haurem de fer, perquè té un 

compromís polític. Li hauria de preguntar, primer, com estan les institucions 

europees, pel que fa a la igualtat i desigualtat. Vostè té informació de primera mà, 

vostè hi viu. De fet, les institucions europees, fa tot just un any, van ser titular arreu 

del món perquè el ‘Sunday Times’ va revelar, a partir dels seus testimonis, 

l’assetjament sexual que havien patit una dotzena de dones al Parlament. Com està 

la situació ara i què es pot tirar endavant, què es pot fer, què s’ha de fer? 

Ernest Urtasun (membre de la comissió de drets de les dones i igualtat de gènere 

del Parlament Europeu) 

D’acord; molt bona tarda; gràcies, Ariadna, i gràcies a tothom per haver vingut. 

Efectivament, primer haig d’excusar-me, perquè per una cosa d’última hora hauré 

de sortir una mica abans del previst.  

Jo crec que hi ha una doble dimensió del que m’agradaria traslladar avui. Primer, 

molt breument, com està el tema de l’agenda d’igualtat a escala de la Unió Europea, 

i, després, específicament, què fem al Parlament. 

L’agenda d’igualtat. Tenim moltes coses damunt la taula molt importants, però us 

haig de dir que falta impuls polític. En els darrers temps, la veritat és que algunes 

coses que semblava que podien tirar endavant han quedat aturades. Vull mencionar-

ne algunes particularment. Per exemple, seguim sense tenir un instrument específic 

de lluita contra la violència de gènere a escala de la Unió Europea. Fa molts anys 

que demanem una directiva específica de lluita contra la violència de gènere. En 

aquests moments, els estats membres i la mateixa Unió Europea estan ratificant un 

conveni internacional del Consell d’Europa, que és el conveni d’Istanbul, i és molt 

important. Però seguim reclamant que hi hagi un element específic. 
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Després, hi ha algunes mesures que fa molt de temps que estan bloquejades al 

consell. I una que m’agradaria significar, per exemple, que és important, és 

l’establiment de quotes en els consells d’administració de les grans companyies, 

perquè el poder econòmic està absolutament masculinitzat. Hi ha una experiència 

molt bona, a Noruega, d’establiment de quotes als consells d’administració. Ha 

funcionat molt bé. I en aquests moments tenim una directiva presentada per la 

comissió, votada pel Parlament i parada al consell sobre aquesta qüestió que creiem 

que podríem arribar a desbloquejar si hi hagués voluntat política. 

I la tercera cosa que en aquests moments tenim en tràmit al Parlament és el paquet 

de conciliació, que és un element fonamental. Per què és fonamental? Perquè 

penseu que no hi ha, a moltíssims països de la Unió Europea, ni un sol dia de 

paternitat reconegut per als pares. O sigui, els homes no tenen ni un sol dia de 

permís quan tenen un fill. I això, evidentment, i hi ha molts experts i expertes en 

aquesta sala que ho saben, és una font de desigualtat immensa per a les dones; en 

matèria laboral, en matèria professional, etcètera. I, per tant, tenim ara tot un paquet 

de conciliació que té com a objectiu principal augmentar la corresponsabilitat dels 

homes en matèria de conciliació, que és una cosa fonamental. 

Aquests són alguns dels temes que hem intentat anar tirant endavant darrerament 

però que estan una mica parats. És veritat que amb l’emergència del moviment 

feminista, del ‘me too’, els darrers temps les coses sembla que es mouen una mica 

més, però també és veritat que cal seguir interpel·lant, sobretot els governs del 

consell, per tal de tirar endavant aquests temes.  

I després hi ha l’altre vessant, que és molt important, que és què fem al Parlament 

Europeu com a institució, i més ara que aquesta institució tira endavant la voluntat 

de començar a fer un pla específic, que crec que avui hi havia... Vull d’entrada 

felicitar el president i la resta de membres d’aquesta casa per haver fet això, perquè 

crec que és molt necessari i que és una grandíssima idea. 

Al Parlament hi ha diversos elements. Nosaltres, afortunadament, tenim una 

comissió d’igualtat de gènere i drets de les dones, de la qual soc membre. Tenim per 

mandat intentar influir transversalment en totes les polítiques del Parlament. Això 

funciona raonablement bé. Tenim capacitat de fer esmenes a tots els informes de 

les altres comissions. Això es coneix com a ‘esmenes de transversalitat de gènere’, 
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‘gender mainstreaming amendments’, i funciona força bé. I fins i tot acabem 

d’aprovar un informe sobre transversalitat en les polítiques de gènere en què hi ha 

tota una sèrie de recomanacions sobre com s’han d’incorporar les polítiques de 

gènere a les diverses comissions. Estructuralment, per exemple, a cada comissió hi 

ha un diputat encarregat del ‘gender mainstreaming’, encarregat que la comissió 

tingui en compte aquesta qüestió principal, que les esmenes que hi arriben de la 

comissió d’igualtat de gènere i drets de les dones siguin tingudes en compte, 

etcètera. I, com dic, això funciona raonablement bé; sempre, evidentment, amb 

dificultats polítiques, però funciona raonablement bé.  

I ara tenim dues coses damunt la taula, que no són senzilles, però sí molt importants. 

La primera és que arran del ‘me too’ va saltar l’escàndol d’assetjaments sexuals 

dintre de la casa, amb molts casos. Penseu que hi ha un problema estructural, al 

Parlament Europeu. Hi ha molt de personal directament contractat pel diputat; són 

càrrecs de confiança que només depenen del diputat, que no depenen dels òrgans 

de personal de la casa, i la relació de poder, de subalternitat, que es crea és molt 

forta. Hi ha molt poc control sobre el que passa a les oficines dels parlamentaris, i hi 

ha molts casos d’assetjament, i molts casos d’assetjament sexual. 

I aquí sí que intentem desenvolupar tota una sèrie de mesures des que van sortir els 

escàndols. Hi ha un pla de treball aprovat pel ‘bureau’ del Parlament Europeu on hi 

ha coses que ens semblen fonamentals. Primer, tenir un lloc on les persones puguin 

anar a denunciar, que sigui independent, que sigui autònom, que sigui fiable; que la 

gent sàpiga, quan pateix casos d’assetjament sexual, que els pot anar a denunciar. 

Això ens sembla fonamental. Després, també volem que una associació externa faci 

un control exhaustiu per saber si aquest mecanisme funciona o no, que també ens 

sembla que és una cosa central. I, a l’últim, una batalla que lliurem, i que costa molt, 

us haig de dir, però que ens sembla central, és que hi hagi formació obligatòria per 

a tots els diputats sobre assetjament laboral i assetjament sexual. Això és 

fonamental. 

La moderadora 

Per explicar-los què? 

Ernest Urtasun 
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Per explicar diverses coses. Primer, quins comportaments no són acceptables i 

estan normalitzats. Perquè hi ha molts comportaments que són assetjament sexual, 

que són violència cap a les dones, i que estan totalment normalitzats en molts 

àmbits. Comentaris, relacions de feina que no són acceptables... Però també 

formació per a diputats que probablement no han estat mai protagonistes d’un cas 

d’assetjament però que els veuen quotidianament al seu voltant. 

La moderadora 

I ningú no diu res. 

Ernest Urtasun 

I moltes vegades ningú no diu res. Als diputats se’ls ha de donar formació perquè 

siguin també agents de control sobre això, perquè quan detectin aquests casos els 

puguin denunciar. Aquest ens sembla un element central: la formació dels 

parlamentaris. I aquí nosaltres hi lluitem. De fet, en l’última sessió plenària vam 

aconseguir que el ple del Parlament Europeu es pronunciés a favor –a la mesa tenim 

una mica de dificultats per tirar-ho endavant– que hi hagi un pla de formació 

específic. 

I, després, l’última cosa, que és un tema que comentava al president abans d’entrar, 

que és un tema complicat, ara, que és què passa amb la inviolabilitat de la paraula 

parlamentària en el ple. Per què? Perquè tenim un cas que molts de vosaltres deveu 

conèixer, que és el del diputat d’extrema dreta polonès Corwin-Mikke, que va dir, en 

una intervenció parlamentària, que les dones eren inferiors, perquè no eren 

campiones d’escacs i per no sé quines bajanades va arribar a dir. Però va dir en seu 

parlamentària que les dones eren inferiors. Llavors, se’l va sancionar amb la pèrdua 

d’uns mesos de sou, amb la impossibilitat de presentar esmenes, amb la 

impossibilitat de representar el Parlament Europeu en cap delegació fora... Però el 

reglament que tenim és feble, en això. És feble. Va recórrer al Tribunal de 

Luxemburg i ha guanyat –ha guanyat. És a dir, Luxemburg ha manat que la 

suspensió sigui aixecada. Afortunadament, Antonio Tajani, que en això crec que ha 

actuat bé, ha dit que no pensa complir la sentència del tribunal. Però, és clar, aquí 

tenim un debat obert; què passa, exactament. La paraula dels parlamentaris no és 

sancionable en casos com aquest, des del meu punt de vista. I, per tant, hem de 

veure si en futures revisions del reglament això ho hem d’afrontar.  
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Per tant, us volia explicar aquestes dues dimensions: la dimensió de les polítiques 

de gènere concretes, que crec que han estat una mica aturades els darrers temps, 

que costa empènyer-les, però ho hem de continuar fent, i des de la comissió de drets 

de les dones ho fem, i també la tasca de dintre de la casa, que és fonamental. I, per 

tant, treballem en aquest pla de treball, i crec que és molt important que aquest tipus 

de coses es comencin a fer. 

La moderadora 

Et vull fer una pregunta. Abans de continuar, però, deixeu-me dir-vos que teniu tots 

una targeta a la cadira que al final, després de les ponències de les dues convidades, 

me les aniran fent arribar per traslladar, en funció del temps que també ens quedi, 

les preguntes que feu. Si us plau, poseu-hi el nom i cognom, i també si teniu cap 

càrrec i el voleu explicitar. L’anonimat, a les xarxes; aquí, el nom i cognom i la 

pregunta que tingueu per a cadascuna d’elles. Al senyor Ernest Urtasun no les hi  

podrem fer arribar, perquè haurà de marxar. 

Per això aprofito i li faig un parell de preguntes sobre el tema de les polítiques: qui 

és que obstaculitza que el Parlament i les institucions europees tirin endavant 

aquestes mesures? Quins interessos hi ha? Són interessos públics, també? 

Ernest Urtasun 

Hi ha de tot, però, fonamentalment, el problema el tenim ara mateix en l’actitud de 

molts estats membres. Crec que és honest reconèixer que l’agenda d’igualtat ha 

desaparegut de les agendes nacionals dels estats membres. En aquests moments 

no és cap prioritat, abans ho comentàvem. Hi ha hagut èpoques en què realment sí 

que ha estat una prioritat. Fins i tot, si agafem el cas de l’estat espanyol, vam tenir 

una època, el 2004, en què vam fer la llei integral de violència de gènere, en què es 

va fer la llei de dependència, en què es van fer moltes coses, i després això ha 

desaparegut completament. 

Què passa? Quan la Comissió Europea presenta una iniciativa, nosaltres al 

Parlament la tirem endavant i això arriba al consell. Sabeu que a la Unió Europea la 

capacitat d’iniciar legislació la té la comissió i que després el Parlament i el consell 

colegislem, som dues cambres legislatives. Tenim molts problemes, al consell, 

perquè en aquests moments hi ha manca de voluntat i de lideratge per part de molts 

estats membres. I a vegades són raons de molt diversa esfera. Hi ha governs que 
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consideren, per exemple, que un tema no ha de ser d’àmbit competencial europeu; 

la violència de gènere, per exemple. Això ho hem sentit d’alguns governs que ens 

ho han dit: “La violència de gènere la combatem a cada estat membre, no ha d’haver-

hi uns estàndards mínims a escala de la Unió Europea.” O, per exemple, amb el 

paquet de conciliació s’utilitzen arguments de l’estil de la diferència de models d’estat 

del benestar entre els estats membres, i que per tant no s’hi pot entrar, aquí.  

Són arguments que són absolutament fal·laços, però. Nosaltres sabem que la llei 

europea fa avançar els drets allà on intervé, en molts casos, i això ho hem viscut a 

casa nostra durant molts anys. En aquest país, per exemple, no s’entendria el marc 

en matèria mediambiental que tenim sense la pertinença a la Unió Europea i l’avenç 

que les directives i els reglaments han suposat en aquesta qüestió. Per tant, 

necessitem –i potser Catalunya i Espanya no són els més endarrerits, en aquests 

moments– un marc europeu molt avançat, perquè hi ha situacions absolutament 

flagrants. Abans us ho mencionava: és absolutament inconcebible que, per exemple, 

en aquests moments discutim de tenir permisos de paternitat i maternitat iguals, 

intransferibles. Jo crec que és una cosa ja molt acceptada en el debat públic i que a 

l’últim els legisladors ho acabaran legislant, perquè, com dic, socialment és una 

demanda ja molt majoritària. Hem de saber, però, que hi ha països de la Unió 

Europea que no tenen, com us deia abans, ni un sol dia de paternitat reconegut.  

Llavors, és imprescindible tenir un marc europeu que faci avançar les coses? Jo crec 

que sí. Però ens fan falta governs amb voluntat de desbloquejar les coses al consell. 

El problema, ara mateix, el tenim al consell, on darrerament totes les iniciatives 

queden, malauradament, bloquejades. 

La moderadora 

Abans que no marxis, m’agradaria saber si alguna de les ponents vol compartir amb 

tu algun aspecte del seu coneixement amb relació al que has dit, a l’exposició que 

has fet, de les institucions. No sé si la senyora Limanowska o la senyora Kukkamaa-

Bah tenen cap qüestió per rebatre o preguntar al senyor Urtasun. Endavant. 

Barbara Limanowska (experta sènior en transversalitat de gènere de l’Institut 

Europeu per a la Igualtat de Gènere) 

Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat, perquè penso que realment és molt 

interessant.  
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El que vostè ha dit amb relació a la llibertat d’expressió i al debat continu sobre què 

passarà amb el parlamentari que va dir que les dones són inferiors als homes, penso 

que aquest és un debat molt important a una escala més ampla, també. La llibertat 

d’expressió va també amb la responsabilitat. Per tant, penso que és molt positiu que 

el Parlament Europeu abordi aquesta problema ara. 

La nostra oficina d’institucions democràtiques i drets humans ha treballat amb més 

de dotze parlaments desenvolupant codis de conducta per als parlamentaris, i sé 

que el Parlament Europeu té un bon codi de conducta. Per tant, és molt important 

fer un ‘mainstreaming’ d’aquests problemes, també, i del que es considera com a 

conducta ètica, el codi de conducta per als parlamentaris, però també de temes 

relacionats amb la igualtat de gènere.  

Ernest Urtasun 

Sí, és veritat que això no ho he mencionat, però és veritat que tenim en tràmit que 

hi hagi un codi de conducta específic que els diputats hagin de firmar. I aquest és un 

instrument que serà important, però crec que també hem d’afrontar el tema 

reglamentari. Em comentaven tant el president com el vicepresident primer, els 

senyors Torrent i Costa, que en aquests moments es pensa reformar el reglament 

del Parlament, i aquest és un element que segur que tindreu en compte. Nosaltres 

en aquests moments tenim aquest debat obert arran de la qüestió de Corwin-Mikke 

i del fet que Luxemburg ens ha dit que no tenim un reglament adaptat per poder 

sancionar d’aquesta manera. Crec que els reglaments han d’estar adaptats a 

aquests tipus de situacions. I la igualtat, probablement, encara no està introduïda en 

els reglaments de la majoria de cambres, i això s’ha de començar a fer. Ho ha de fer 

el Parlament de Catalunya, ho hem de fer al Parlament Europeu i ho han de fer la 

resta de parlaments. 

La moderadora 

Hi ha cap model, cap lloc, on Ernest Urtasun miri i digui: “Jo vull aconseguir això per 

a les institucions europees, per al Parlament Europeu?”  

Ernest Urtasun 

M’agraden algunes iniciatives que van sortint. Nosaltres el que fem és intentar veure 

algunes iniciatives en alguns estats membres, que no hi ha cap estat membre que 
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ho faci tot bé, tothom té deficiències, però sí que, com que la Unió Europea a 

vegades serveix de club de bones pràctiques, d’intentar veure quins estats fan les 

coses millor que no els altres... Per exemple, he esmentat que el model noruec –que 

no és Unió Europea, però és un país europeu– de quotes als consells d’administració 

funciona molt bé. Realment, la feminització de les grans empreses ha estat molt 

espectacular, i són coses que podríem aprendre’n.  

O Islàndia, per exemple, en matèria de desigualtat salarial –que avui no n’hem parlat, 

però que és un tema important de què la Comissió Europea té un pla de treball 

específic–, acaba d’aprovar la transparència obligatòria de la graella salarial de totes 

les empreses a partir d’un cert límit perquè no hi pugui haver discriminació, o perquè 

les discriminacions siguin tan evidents que s’hagin de corregir. Islàndia ha introduït 

l’obligatorietat de la transparència de la graella salarial de les empreses a partir d’un 

determinat nivell, i això està molt bé i funciona molt bé.  

Per tant, jo crec que les coses les hem d’anar veient. I, malauradament, us haig de 

dir que les bones pràctiques són importants, però que en els darrers temps tenim 

exemples de regressió que potser són més extensos que no les iniciatives 

importants. I això també és una cosa que no he dit abans, però que és important i 

que hi hem d’estar molt atents: hi ha molts intents de regressió pel que fa als drets 

de les dones a molts dels països de la Unió Europea, i nosaltres, al Parlament 

Europeu, en aquest darrer mandat hem estat molt actius intentant combatre’ls. Per 

exemple, hem estat molt actius en l’intent de reforma de la llei de l’avortament a 

Polònia, que era una reforma duríssima, que enduria molt els supòsits, com també 

el Parlament Europeu es va mobilitzar arran de l’intent de reforma de la llei de 

l’avortament que Ruiz-Gallardón va intentar fer aquí. Sapigueu que Espanya va estar 

en el punt de mira, de seguiment, del Parlament Europeu, perquè un dels atemptats 

més greus es va produir aquí quan es va intentar canviar la llei de l’avortament, que 

afortunadament va ser una batalla que es va guanyar. Vull dir, doncs, que mirem les 

bones pràctiques i que això és important, però tinc la sensació que els darrers anys 

hem estat més pendents d’intentar impedir les regressions dels drets de les dones 

que es produeixen a molts llocs. Hem de ser conscients que això passa. A vegades 

ens sembla que la igualtat de gènere és una cosa que sempre avança, que mai no 

va enrere, i això és fals. 

La moderadora 
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Però això és com tots els drets, no? Els drets s’han de defensar sempre. Els de les 

dones també. 

Ernest Urtasun 

Sempre, i en molts àmbits, però haig d’assenyalar –i això és una cosa que a l’informe 

que vam fer jo i la meva oficina l’any 2016 vam trobar– que arran de la crisi la igualtat 

de gènere ha retrocedit en molts àmbits a molts llocs. Per exemple, la bretxa en 

l’accés a una pensió digna entre homes i dones els darrers anys, fruit de les 

retallades i del retorn de moltes pràctiques de precarietat al mercat laboral. Les 

dones avui tenen més dificultat per accedir a una pensió digna que no fa un temps, 

i això és constatable amb les dades. No us parlo de violència, perquè, bé, aquí hi ha 

expertes que ens ho podran dir, però la gent que fa seguiment de les dades de 

violència diuen que hem viscut un repunt de la violència de gènere a escala de la 

Unió Europea, en molts estats membres. 

Per tant, a vegades ens pensem que la igualtat de gènere està aturada, que ni 

avança ni retrocedeix, i jo diria que els darrers anys ha retrocedit. Jo estic molt 

esperançat que amb el ‘me too’ i amb la vaga que va haver-hi, extraordinària, a l’estat 

espanyol el 8 de març, i amb la reemergència del moviment feminista, això torni a 

estar en primera línia de l’agenda i puguem seguir avançant. 

La moderadora 

El deixem marxar, senyor Urtasun. 

Ernest Urtasun 

Jo vull demanar-vos disculpes a tots, perquè això que faré ara és de molt mala 

educació, però tinc un compromís ineludible. Em sap molt de greu. Però us agraeixo 

molt la invitació i haver pogut compartir aquesta estona amb vosaltres. 

La moderadora 

Això, al Parlament. Moltes gràcies. Escenogràficament queda una mica estrany, 

però jo m’asseuré aquí, perquè si no quedo molt lluny d’elles dues, de les nostres 

convidades, que són les protagonistes a partir d’ara. Ens faran primer una ponència 

cadascuna d’elles, i després poden fer entre elles dues una mica de col·loqui per 

complementar les exposicions, i amb les vostres preguntes, també. 
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Començarem amb la senyora Tiina Kukkamaa-Bah. Com deia, és la cap de la unitat 

de governança democràtica i gènere de l’oficina per a les institucions democràtiques 

i els drets humans de l’OSCE. Per tant, l’escenari és seu. Després continuem amb 

les preguntes. 

Gràcies. 

Tiina Kukkamaa-Bah (cap de la unitat de governança democràtica i gènere de 

l’oficina per a les institucions democràtiques i els drets humans de l’Organització per 

a la Seguretat i la Cooperació a Europa) 

Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a dirigir-me a tots i a totes vostès. Estic 

molt contenta de veure un auditori ple de gom a gom. Moltíssimes gràcies per ser 

aquí. Com deia, és un honor poder debatre breument la feina que fem a la meva 

oficina, l’oficina per a les institucions democràtiques i els drets humans, en els àmbits 

de la promoció de la igualtat de gènere i la promoció de la participació política de les 

dones. 

Breument, per als qui no sapigueu quina entitat represento. L’OSCE és la principal 

organització regional per a la seguretat del món, que té a més un enfocament holístic 

del concepte de seguretat. Ens basem en tres dimensions de la seguretat: la 

dimensió política i militar, la dimensió mediambiental i econòmica i el que anomenem 

la ‘dimensió humana’, una dimensió completament fonamental per garantir la 

seguretat de tothom, i en aquesta pestanya la igualtat de gènere és un valor 

fonamental. 

La nostra oficina és a Varsòvia, a Polònia. No obstant això, treballem en tots els 

estats membres de la nostra organització, que n’hi ha cinquanta-set: els Estats Units, 

el Canadà, la Unió Europea i l’Àsia Central, entre d’altres.  

A més, ens dediquem a promoure les eleccions democràtiques. Treballem en l’àmbit 

de l’observació de processos electorals i en altres aspectes relacionats amb el 

respecte dels drets humans, la tolerància, el concepte de no discriminació, l’estat de 

dret i la democratització.  

D’acord amb el pla d’acció de l’OSCE per a la promoció de la igualtat de gènere, 

tenim el mandat de donar suport als estats membres de l’OSCE en tot allò que tingui 

a veure amb la igualtat de gènere.  
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Molt bé, establert el marc, cal dir que quan analitzem la situació de la participació 

política de les dones arreu del món, ens adonem que els últims deu anys el nombre 

de dones representants als parlaments ha augmentat del 18 al 19 per cent a un 

mitjana del 27,5 per cent, i als països de la Unió Europea la mitjana és del 29 per 

cent de representació femenina. Dit això, això continua sent molt menys de l’objectiu 

de la Plataforma de les Nacions Unides de Pequín, del 37 per cent, i de l’objectiu del 

Consell d’Europa d’arribar al 40 per cent de representació parlamentària femenina. 

Hi ha diversos compromisos internacionals amb què els països s’han compromès a 

assolir quotes molt més elevades. La major part de les legislacions nacionals dels 

nostres estats membres reconeixen la igualtat de gènere com un valor nuclear i un 

compromís ineludible. No obstant això, semblaria que encara tenim una enorme 

dificultat en la traducció pràctica d’aquests compromisos a la realitat. Segons els 

estàndards internacionals, la igual participació de les dones en política és un element 

central. De fet, és un dret humà, i alhora és crucial per assolir l’eficàcia de les nostres 

institucions democràtiques. S’ha fet molta recerca sobre les juntes de direcció de les 

empreses, i s’ha arribat a la conclusió que a major diversitat, major eficiència i millors 

resultats de les empreses i les institucions. La Barbara representa una institució que 

ha dut a terme una recerca brillant sobre els beneficis econòmics de la igualtat de 

gènere en el marc de la Unió Europea. La seva recerca posa de manifest que si els 

estats membres de la Unió Europea fossin més igualitaris i paritaris en matèria de 

gènere els seu PIB seria més elevat.  

Quan analitzem la qüestió de la participació política de les dones ens adonem que 

els actors clau són els partits polítics. Durant la sessió d’avui hem debatut el pla del 

Parlament de Catalunya amb relació a la sensibilitat per la qüestió de gènere. El 

Parlament vol ser una institució sensible i coherent amb relació a la qüestió de 

gènere. Dit això, els partits polítics són els qui porten la veu cantant per promoure la 

participació de les dones en la ‘res publica’, ja que són els partits polítics qui 

anomenen els candidats i les candidates, els presidents i les presidentes de les 

comissions, i, al cap i a la fi, els qui duen a terme el procés de governança dels 

parlaments. En molts estats membres de la Unió Europea, els partits, a més, són els 

qui gestionen els diners dels contribuents a l’hora de promoure la igualtat de gènere, 

i a més, nosaltres, en tant que contribuents, tenim l’obligació de saber com funcionen 

els partits polítics internament, i ens hem d’assabentar de si respecten els principis 
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de la igualtat de gènere, la transparència i la democràcia, tal com és descrit com a 

valor important. 

Molt bé, tot això és, evidentment, molt filosòfic i molt idealista. Els partits polítics, 

deia, són els actors clau per promoure la igualtat de gènere i la participació de les 

dones. Són els partits polítics els qui ens permeten l’accés a l’àmbit polític i la 

promoció política. Els partits polítics poden o acompanyar la igualtat de gènere o bé 

evitar les normes jurídiques de promoció de la igualtat de gènere, com és el cas de 

molts països. Molts països de la Unió Europea han establert quotes per oferir 

incentius financers als partits polítics que promoguin la participació de les dones. Ara 

bé, cal que ens preguntem si aquestes quotes i aquests beneficis fiscals són 

realment eficaços. La recerca que hem dut a terme també posa de manifest que en 

molts casos els partits polítics tendeixen a mostrar resistències davant els canvis 

institucionals necessaris perquè la igualtat de gènere sigui una realitat. Els 

procediments de selecció de personal continuen sent bastant opacs en detriment de 

les dones.  

En tant que ciutadans europeus, en tant que consumidors de mitjans de 

comunicació, hem de començar a avaluar el funcionament democràtic dels partits 

polítics. Ens hem de començar a fer preguntes difícils. És a dir: com funcionen els 

partits polítics? Quantes dones i quants homes hi ha als comitès de direcció dels 

partits polítics? Com són els procediments de selecció de personal? Són formals, 

són informals, són transparents, són justos, o s’han fet en un club de nois? Jo vinc 

de Finlàndia. A Finlàndia parlem de la ‘política de sauna’, perquè sempre som a la 

sauna. Perquè, és clar, antigament les decisions a Finlàndia les prenien els homes 

a la sauna, i evidentment les dones n’estaven excloses, perquè no hi eren, a la 

sauna, amb els homes. Com els partits, doncs, anomenen candidats o directors de 

campanya? Com distribueixen els fons? Perquè són fons públics, no ens n’oblidem. 

Les campanyes polítiques, l’accés als temps als mitjans de comunicació... Aquests 

recursos es distribueixen de manera justa i equitativa entre homes i dones? Després 

hi ha, evidentment, processos informals en el marc dels partits per definir com, quan 

i amb qui es fan tractes i negociacions.  

Ara he fet referència al club de la sauna. El Parlament de Finlàndia encara té una 

xarxa informal que s’anomena el ‘club de la sauna’. Imagineu-vos! Alhora també té 

una xarxa molt poderosa de dones com a contrapunt i que és un actor fonamental. 
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Què podem fer davant d’aquesta situació? Què ha fet la nostra oficina per abordar 

la igualtat de gènere? Doncs bé, hem desenvolupat el que hem anomenat l’‘auditoria 

dels partits polítics’. Vam començar a fer consultes amb líders de partits, vam 

començar a recollir dades per garantir la voluntat dels partits polítics... Perquè, és 

clar, si els partits polítics no mostren voluntat política no anirem pas endavant. Així, 

doncs, a la llum dels debats i les discussions vam elaborar informes d’auditoria de 

cadascun dels partits polítics, que, evidentment, es van transmetre a les parts 

interessades. A la llum d’aquesta auditoria els partits han desenvolupat plans d’acció 

en matèria de gènere. A l’últim –és molt i molt important el que diré a continuació: 

cal aplicar i supervisar els plans d’acció. I en aquest sentit la societat civil té un paper 

cabdal a l’hora de garantir aquests mecanismes de supervisió. Fins avui, hem donat 

suport a trenta-cinc partits polítics en el desenvolupament d’auditories de gènere, i 

n’hem ajudat vint-i-nou a dur a terme plans d’acció en matèria de gènere en diversos 

països. Aquí tenim alguns exemples de les preguntes que formulem en el marc 

d’aquestes auditories: informació sobre estadístiques; sobre estructura institucional; 

també formulem preguntes sobre si els documents importants, com els estatuts o les 

constitucions dels partits, inclouen la igualtat de gènere com a principi nuclear o com 

a fita, i sobre com s’aborda aquesta qüestió en les plataformes electorals del partit. 

Heus ací un punt molt rellevant. És a dir, quan els votants i la societat civil han de 

tenir un paper clau han de valorar les plataformes electorals des d’una perspectiva 

de gènere i votar des d’una perspectiva de gènere. Molts partits, avui dia, tenen plans 

d’acció i estratègies en matèria de gènere. Jo sé que alguns dels partits representats 

aquí al Parlament de Catalunya també estan en aquesta línia de treball. Molts partits 

també tenen organitzacions de dones que tenen un paper nuclear en el si de 

cadascun dels partits.  

També és molt important determinar si els partits tenen eines de lluita contra 

l’assetjament sexual. D’això n’hem sentit parlar en el marc del debat a l’eurodiputat 

Urtasun. Cap país no és immune a l’assetjament sexual, ni cap partit ho és.  

També és molt important saber si tenim un llenguatge inclusiu o no: n’hem de dir 

‘chairman’ o podem tenir alguna altra forma? 

Quines fites hem assolit en el marc d’aquests plans d’acció per la promoció de la 

igualtat de gènere? Alguns partits polítics han decidit enfortir les organitzacions de 
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dones en el si de les seves estructures i el paper que desenvolupen les dones en el 

seu organigrama. També hi ha consells de dones que lluiten per la introducció de 

quotes electorals en alguns contextos on és necessari i que incorporen temes 

importants a les plataformes de campanya electoral de cadascun dels partits polítics. 

D’altra banda, s’ha analitzat la representativitat de les dones en l’estructura 

transversal dels països, i a més s’han establert mecanismes de formació 

transversals per a dones que volen accedir a la política. Actualment elaborem una 

eina en línia que es publicarà aquest any, a començament de l’any que ve, perquè 

qualsevol persona pugui valorar la sensibilitat de gènere del partit polític que vulgui. 

La societat civil o els activistes podran amb una graella valorar la sensibilitat de 

gènere de cadascun dels partits polítics. I això està molt bé.  

El Parlament de Catalunya avui ha pres una decisió important, que és desenvolupar 

un pla d’acció sensible amb la qüestió de gènere. És un compromís polític, i, com 

deia abans, el compromís polític és fonamental. En aquest sentit, m’agradaria 

felicitar el president del Parlament per aquesta decisió tan valenta. A més, jo voldria 

dir que la institucionalització del procés és rellevant, o més. És a dir, els diputats i 

les diputades, al cap i a la fi, canvien cada mandat. Per tant, és molt important definir 

estructures que siguin sostenibles i que no depenguin dels diputats i les diputades 

de cada mandat. A més, és important estudiar les condicions laborals al Parlament, 

els procediments i també la cultura interna de cadascun dels parlaments. És a dir, 

com funciona un parlament internament i també externament? Com es comunica el 

parlament amb la ciutadania que representa? És a dir, quan entrem al web del 

parlament, ens hi trobem fotografies només d’homes que parlen i que fan vídeos i 

Youtubes? Això ja ens donaria una pista que som davant una institució esbiaixada 

en matèria de gènere. Seria només una representació simbòlica de les dones si al 

web només hi trobéssim homes. Per no parlar de l’accessibilitat de diversos grups 

socials al parlament, incloses persones amb discapacitats, joves... Té el jovent accés 

al Parlament de Catalunya, o d’on sigui? Tenen una representació en aquest 

parlament? Les seves necessitats hi són escoltades? Etcètera.  

Abans hem parlat també de les xarxes de dones. Jo soc de l’opinió que, si bé és cert 

que hem d’incloure més homes en aquesta lluita i debatre horitzontalment i 

transversalment, és molt i molt important que hi hagi xarxes de dones on puguin 

debatre les seves qüestions d’una manera lliure i segura, especialment quan ens 
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plantegem la inclusió de dones de tot l’espectre polític. Moltes vegades, una dona 

de qualsevol partit afronta problemàtiques similars independentment de la seva 

ideologia de base, i és fàcil trobar-hi mínims comuns denominadors. Fins i tot en 

contextos on les relacions entre partits polítics són extremadament polaritzades hi 

ha mínims comuns denominadors de gènere. 

A l’últim, els parlaments sensibles a la qüestió de gènere no ho han de ser només 

per als seus diputats i diputades i el seus treballadors i treballadores. No. Cal que 

aquest parlament produeixi resultats jurídics que beneficiïn tothom, i per això és 

important dur a terme una avaluació de gènere dels esborranys de les lleis. Com es 

traslladen les decisions preses per un parlament als homes i les dones d’aquest 

país? Això és important determinar-ho. 

M’agradaria concloure amb unes poques recomanacions adreçades als partits 

polítics. M’agradaria emfatitzar la importància de la transparència dels processos 

interns i de la distribució equitativa de recursos. D’altra banda, és clar, en un procés 

electoral es poden debatre qüestions com les quotes de dones, les mesures de 

discriminació positiva, etcètera, però cal que aquestes mesures siguin eficaces, i a 

més hem de determinar els efectes de les normes de finançament de les campanyes 

pel que fa a la participació de les dones.  

És important que els parlaments garanteixin la institucionalització de la qüestió de 

gènere i que també interactuïn amb la societat civil i els mitjans de comunicació, com 

a socis, de manera mancomunada, per desenvolupar un entorn propici per a la 

qüestió de gènere. 

Hem elaborat, a l’organització, moltes eines, moltes publicacions, en la matèria. Us 

animo a visitar el lloc web de l’OSCE, on podreu trobar un ventall d’eines, documents 

i directrius en la matèria.  

Moltes gràcies per la seva atenció. Estaré encantada d’entrar en un debat amb 

vostès quan sigui l’hora 

La moderadora 

Moltíssimes gràcies a la senyora Kukkamaa-Bah. Ara, a continuació, qui pren la 

paraula és la senyora Barbara Limanowska, que és, com deia abans, experta sènior 

en transversalitat de gènere de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere. 
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Deixeu-me dir abans que si heu de fer tuits hi ha una etiqueta que és 

#igualtatParlament, i així etiqueteu tot el que passa aquí, si ho voleu explicar. I 

després recordar que hi ha aquestes targetes amb què després podreu fer arribar 

les vostres preguntes a les dues ponents, a les dues expertes, perquè us puguin 

respondre, o per si voleu introduir algun element nou de debat. Ens les aniran fent 

arribar i després en podrem parlar. 

Gràcies. 

Barbara Limanowska  

Moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. A mi m’agradaria compartir amb vosaltres 

la tasca específica que du a terme l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere. Jo 

no sé si aquí tothom coneix la nostra feina i la nostra institució. Som una agència de 

la Unió Europea que té per mandat treballar tots aquells temes que tinguin a veure 

amb la igualtat de gènere. Tenim personal de divuit estats membres de la Unió 

Europea, i tenim el mandat de brindar assessorament i expertesa per abordar la 

qüestió de les desigualtats de gènere. No som un organisme de presa de decisions 

polítiques, no prenem cap tipus de decisió política. Sí que ens dediquem a brindar 

suport tècnic i polític als estats membres i a les institucions de la Unió Europea sobre 

com aplicar la legalitat vigent i les polítiques d’igualtat de gènere.  

El nostre programa sobre la generalització de la qüestió de gènere se centra 

principalment en la qüestió de com fer les coses millor. Aquest concepte de la 

generalització de la qüestió de gènere el podríem entendre com la integració de la 

igualtat de gènere en totes les polítiques, tots els programes, documents legislatius, 

etcètera, de les institucions de la Unió Europea i els seus estats membres i en totes 

les polítiques en general en l’àmbit de la igualtat de gènere.  

D’altra banda, ens centrem en l’anàlisi de quines són les mesures i les eines 

necessàries per assolir aquesta fita. Perquè, és clar, dir “cal fer això” o “cal fer allò” 

és molt senzill. Dir-ho és fàcil. Ara, fer-ho no ho és tant.  

Així, doncs, com assolirem els objectius que ens plantegem? Des d’una òptica 

pràctica, això és més complex, perquè, és clar, hi ha diversos àmbits, com per 

exemple el transport, l’agricultura, la pesca, que requereixen enfocaments molt i molt 

diferents per integrar-hi la qüestió de gènere, i, a més, també, cada àmbit requereix 
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un coneixement força específic tant de l’àmbit tècnic com de la igualtat de gènere. 

Per tant, sovint aquesta és la part complexa de la qüestió.  

Els nostres principals socis són els organismes de promoció de la igualtat de gènere 

de cadascun dels estats membres, que tenen el mandat de treballar de manera 

interministerial, és a dir, recollir la feina de tots els ministeris pel que fa a la integració 

de la qüestió de gènere a tots els ministeris nacionals. Ara bé, és molt difícil que en 

sàpiguen de tots els temes; de l’agricultura, del transport i de la pesca alhora. En 

saben de gènere, però no d’agricultura o transport. Per tant, nosaltres el que 

intentem fer és combinar informació. És a dir, adoptar un enfocament molt més 

específic sobre la qüestió de gènere en determinats àmbits, com la pesca, 

l’agricultura, el transport, l’aeronàutic, etcètera, i treballar amb experts en qüestió de 

gènere alhora, de manera transversal. 

Quin és l’objectiu, que de fet la Tiina ja hi ha fet referència? No només perseguim la 

justícia i la representació equitativa de dones i homes en tots els organismes, no, 

sinó que també volem assolir un millor context polític. Perquè, és clar, reconèixer els 

interessos i les necessitats dels diversos grups que conviuen en una societat fa que 

les polítiques en vigor responguin més i millor a les nostres necessitats, a les 

necessitats de la ciutadania. Aquest és un dels nostres objectius fonamentals.  

En el procés de treball en l’àmbit de la generalització de la qüestió de gènere ens 

hem adonat que no aconseguirem res si no hi ha voluntat política. Ens podem dotar 

de tantes eines com vulguem, però si no hi ha voluntat política, és a dir, si aquestes 

eines queden en paper mullat, si no hi ha voluntat política de prendre aquestes eines 

i utilitzar-les perquè la teoria es plasmi en alguna cosa pràctica, res no serà millor.  

Llavors, hi ha moltes iniciatives que tenen per objectiu transformar les institucions, 

les polítiques, en el sentit que siguin més sensibles a la qüestió de gènere, i això és 

de gran rellevància. És per això que estic molt contenta de ser aquí i poder traslladar 

aquest missatge al Parlament de Catalunya i als seus i les seves representants. 

Nosaltres treballem en tres dimensions. U, la representació de dones i homes en 

diverses institucions de la Unió Europea i els seus estats membres per concloure si 

les dones i els homes d’aquest continent i d’aquesta Unió tenen una representació 

equitativa, en termes quantitatius però també qualitatius. Perquè, és clar, moltes 
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vegades hi ha discriminació horitzontal, i les dones ocupen llocs simbòlics, sense 

poder real. Aquest seria un dels aspectes. 

Però després hi ha una altra cosa que també és molt important: aquestes xifres s’han 

de ponderar, s’han d’analitzar i s’han de traduir en polítiques de foment de la igualtat 

de gènere, perquè, és clar, no es tracta de recollir estadístiques, sinó de fer 

polítiques sòlides. Així, doncs, hi ha la representació, però també el contingut de les 

polítiques.  

Hem analitzat diversos àmbits polítics. Tota la informació està disponible al nostre 

lloc web. Si us interessa l’àmbit del turisme, del transport, de l’agricultura, i com 

integrem el gènere en cadascun d’aquests àmbits, la informació està disponible al 

nostre lloc web. I, curiosament, un dels àmbits en què més ens hem centrat és la 

representació de les dones a la vida política. Aquí tenim simplement quatre exemples 

de l’equip d’eines que hem desenvolupat, perquè nosaltres pensem que la igualtat 

de gènere i les competències en matèria d’igualtat de gènere és un tema nuclear i 

que entendre com hem de treballar per la promoció de la igualtat de gènere és 

fonamental per assolir uns bons resultats. Per això tenim una formació en l’àmbit de 

l’avaluació de la repercussió de la igualtat de gènere, etcètera. Això és molt –molt– 

important. 

Després, treballem en l’àmbit de la transformació institucional. Tot això té a veure 

amb la transformació interna, el canvi orgànic, de les institucions.  

I després tenim una eina enfocada a les universitats.  

L’eina en què m’agradaria aturar-me i centrar-me és la relacionada amb els 

parlaments sensibles a la qüestió de gènere. Ens vam plantejar el repte de 

desenvolupar eines que fossin útils tant per a la institució parlamentària com per al 

públic en general, eines que poguessin contribuir al millor coneixement de la qüestió 

entre el públic general, els investigadors, els periodistes i tothom, per respondre 

preguntes específiques sobre com funcionen els parlaments des d’una perspectiva 

d’igualtat de gènere i poder determinar fins a quin punt un parlament és o no sensible 

a la qüestió de gènere. Tenim una eina, una eina que està disponible al lloc web i 

que a més és oberta. És ‘open source’. Les preguntes hi estan disponibles, i és força 

interesant. És una mica complex, requereix un cert temps per saber com funciona, 

però ens permet avaluar la sensibilitat de gènere de cadascun des parlaments. 
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Tenim unes cinquanta preguntes que han de ser respostes per arribar a una 

puntuació.  

I després tenim també una eina interna enfocada als parlaments. Hi ha tres tipus 

diferents d’eines: per als parlaments nacionals, per als parlaments regionals i 

després en tenim una altra per al Parlament Europeu. Formulem en aquest marc 

preguntes sobre parlaments regionals i parlaments nacionals, perquè aquí tenim un 

dels indicadors del nostre índex. Així, doncs, aquest és el tipus d’informació que 

treballem per elaborar l’índex en qüestió.  

Què és, això d’un parlament sensible a la qüestió de gènere? És una pregunta més 

aviat senzilla de respondre. La resposta per mi seria: un parlament que respecti els 

drets tant de les dones com dels homes i representi tant homes com dones. Ara bé, 

per evitar qualsevol malentès incloem definicions una mica més complexes perquè 

tothom sàpiga de què parlem quan parlem de ‘parlaments sensibles a la qüestió de 

gènere’.  

Després també volem valorar els sistemes de la Unió Europea. Són sistemes, 

relativament, prescriptius de les accions que cal emprendre per la promoció de la 

igualtat de gènere. Ara bé, per no reiterar el que ja s’ha dit sí que m’agradaria dir 

que el que tenim en funcionament avui són eines i recomanacions bastant de 

mínims. Hi ha alguns estats membres que plantegen la possibilitat que aquestes 

normes siguin millorades. Sí que tenim normes de mínims, però no hi ha dubte que 

s’haurien de millorar, aquestes normes.  

No parlaré de quotes, perquè aquest seria un altre debat molt llarg. Sí que 

m’agradaria dir, però, que analitzem l’organització de la feina, la distribució de la 

feina, en l’àmbit parlamentari, i no només la feina de les diputades i els diputats, sinó 

també del personal d’administració i serveis, perquè els parlaments s’han d’entendre 

com a organismes que agrupen moltes persones, que tenen normes internes, que 

tenen una cultura interna, que tenen un sistema, que tenen relacions de poder molt 

marcades i que no tenen res a veure amb la política; o potser tot té a veure amb la 

política interna, no amb la política nacional o regional. No. I aquestes relacions de 

poder també són un reflex del parlament i el seu funcionament. D’altra banda, 

analitzem els resultats de cadascun dels parlaments. És a dir, intentem valorar fins 

a quin punt un parlament fomenta el marc jurídic, fins a quin punt és sensible o no a 
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la qüestió de gènere, és a dir, fins a quin nivell promou una representació equitativa 

de dones i homes o no, fins a quin punt el marc jurídic produït pel parlament de què 

es tracti és o no igualitari. Evidentment, no descobreixo res quan dic que les 

organitzacions no són neutres des del punt de vista del gènere; tot és influït per les 

dinàmiques internes de poder –no els dic res de nou–, incloses les dinàmiques de 

gènere. Les dinàmiques de gènere són marcades per la cultura interna i per molts 

altres determinants.  

Així, per entendre-ho, cal analitzar-ho amb detall, anar traient capes de la ceba per 

veure els problemes i anar solucionant-los un darrere l’altre. Així, doncs, des 

d’aquest punt de vista cal formular preguntes concretes als parlaments, als seus 

representants, al seus presidents i presidentes, etcètera.  

I –i a això s’hi ha referit també algú anteriorment– el nostre objectiu no és fer una 

recepta. No volem simplement considerar que la igualtat de gènere és un ingredient 

més, o tenir en compte la recepta per fer un pastís que es diu ‘parlament’. No. Ens 

cal una transformació radical. Sense transformació, hi ha la tendència humana de la 

preservació de l’‘statu quo’, es tendeix a una regressió. És a dir, quan es planteja un 

projecte de promoció de la igualtat de gènere, hi ha una resistència, un ressorgiment 

dels sentiments partidaris de l’‘statu quo’. Així, doncs, sense cap mena de dubte, 

sense incloure la qüestió de gènere en l’ADN dels valors i dels mecanismes interns 

dels parlaments tenim molt poques opcions d’èxit. I, efectivament, també s’ha de 

reconèixer que hi ha sempre resistències al canvi, i les resistències poden ser 

estructurals, personals o d’una altra naturalesa, i això també cal abordar-ho. Perquè, 

és clar, jo soc d’una generació que vam intentar desenvolupar el fet de treballar 

sobre les conclusions de la conferència de Pequín, quan es va arribar a la noció de 

‘generalització de la qüestió de gènere’, i es va parlar de la situació ‘win-win’. No ho 

sé pas. Vint-i-cinc anys després de Pequín, ens adonem que no tothom considera 

que la generalització de la qüestió de gènere el beneficia, perquè si, de cop, de nou 

volem parlar d’una situació en què tothom hi guanya i hi ha segments de la població 

que no se senten guanyadors amb la millora de les relacions de gènere, malament, 

perquè vol dir que ens queden nuclis de resistència actius. I el que també hem 

d’entendre és que les resistències formen part de qualsevol procés de canvi humà. 

Si no hi ha resistència, vol dir que no hi ha canvi, perquè vol dir que no es planteja 

res de nou. La resistència és sana. No cal evitar la resistència; cal convèncer els 
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resistents i trobar opcions en què tothom guanyi, o un percentatge elevat de la 

població hi guanyi. 

Ara, potser amb el risc de ser una mica insistent, sí que vull abordar la qüestió dels 

elements descriptius. Qui és representat i qui no és representat en un parlament? 

Això també té molt a veure amb els elements simbòlics, que són de gran rellevància. 

Perquè, és clar, els elements simbòlics són importants. Quan la Tiina ho comentava 

jo pensava en un exemple de Polònia, perquè jo soc de Polònia, i he sentit 

repetidament el nom del meu país, avui, i desgraciadament no per res bo, sinó al 

contrari. Jo vaig anar a una conferència, una vegada, en què una alcaldessa d’una 

ciutat petita presentava una iniciativa per canviar les normes del sector del transport 

públic nocturn. Era d’un partit conservador, i deia que –ho promovia com una 

iniciativa personal– s’havia definit la possibilitat que els autobusos s’aturessin on les 

dones ho demanessin per evitar l’assetjament sexual. Així, les dones podien fer 

servir l’autobús nocturn i demanar als conductors o les conductores que s’aturessin 

al més a prop possible del seu lloc de residència o d’allà on volien anar, i els 

conductors o les conductores s’havien d’assegurar que ningú més no baixés al 

mateix lloc i les seguís. És una mesura força intel·ligent; crec que és un bon exemple. 

No li vaig voler dir, perquè em va fer l’efecte que l’espantaria, que allò era una política 

de generalització de la qüestió de gènere. Vaig pensar: “Potser ho retirarà.”  

Aquestes iniciatives també es van desenvolupar a Suècia a la dècada dels noranta, 

i aquestes iniciatives viatgen i agafen vida pròpia, i, al cap i a la fi, no deixen de ser 

bons exemples de com es fa política per donar suport i sortida a les necessitats de 

determinats col·lectius vulnerables, com les dones que utilitzen l’autobús nocturn, un 

col·lectiu vulnerable on n’hi hagi. Així, doncs, si no utilitzem la generalització de la 

qüestió de gènere des d’una òptica teòrica no arribarem enlloc.  

Què més? Si accediu a l’equip d’eines, hi trobareu qüestions sobre l’accessibilitat als 

parlaments. Això té a veure amb els partits polítics i el debat que hem tingut abans, 

també pel que fa a les possibilitats que els homes i les dones puguin influir en la 

tasca legislativa. Ens plantegem també si hi ha lloc a les agendes parlamentàries 

per a la qüestió de gènere, si la qüestió de gènere es reflecteix o no a la legislació. I 

també hi ha preguntes sobre les funcions simbòliques dels parlaments. I tot això ens 

du a un resultat molt específic.  



Cicle dones / 17 de setembre de 2018 

 

 

23 

Per cert, hauria de dir que vam fer un seminari amb diputats de parlaments nacionals 

i alguns de regionals, i n’hi ha que ja treballen amb aquesta eina. Ara, hem decidit 

de no fer-ho públic, encara, perquè quan vaig preguntar a aquestes persones que 

utilitzen l’eina si ho volien fer públic van dir: “Ei, no, primer hem de veure si obtenim 

resultats o no, a veure on ens trobem, i després ja decidirem si volem o no fer-ho 

públic.” Per tant, en realitat el que ens cal és esperar una miqueta per veure com 

són aquests resultats, i després mirarem de publicar-los, perquè pensem que no es 

tracta tant d’una puntuació, sinó d’entendre millor què succeeix en l’àmbit 

parlamentari, i també és una eina de conscienciació política molt important, 

respondre les preguntes. Treballem amb el Parlament Europeu, i també responen 

totes aquestes preguntes. I això significa també que hi ha una idea cada vegada 

més present de quins són els problemes rellevants des del punt de vista de la igualtat 

de gènere, i a la sessió del matí ja parlàvem que és rellevat tenir una legislació, però 

també no allargar les sessions fins a mitja nit. Per tant, evidentment, és rellevant 

examinar les xifres de diputades, però també és important vetllar perquè les joves 

que formen part de l’administració estiguin protegides i que també vegin la 

possibilitat de promoció i desenvolupament.   

Per tant, ens trobem amb diversos aspectes que van junts, en aquest sentit, i ens 

agradaria cridar l’atenció sobre cadascun d’aquests aspectes.                                  

També s’han esmentat molts exemples d’algunes pràctiques, accions, i s’ha de 

saber que això és, precisament, el que examinem. Nosaltres proposem models, però 

cada situació requereix una perspectiva molt específica. I s’han d’utilitzar exemples 

com els que he esmentat de Suècia i Polònia, que moltes vegades és més fàcil 

agafar una cosa que ja s’ha fet i treballar bé; adaptar-ho a les nostres necessitats 

més que no intentar-ho fer tot de bon començament. Perquè, de fet, a la meva feina, 

quan recollim informació de diversos països europeus, aquest procés de repetir el 

mateix diverses vegades i no avançar més enllà de recollir informació i fer 

recomanacions passa sovint. Penso, i crec que aquesta trobada també ho demostra, 

que estem en un moment de començar a parlar seriosament d’un procés 

d’implementació. Perquè quan parlem de coneixement teòric, en sabem molt. 

Comencem a convertir aquest coneixement en acció.  

Moltes gràcies.                                                                     



Cicle dones / 17 de setembre de 2018 

 

 

24 

La moderadora 

Moltíssimes gràcies, també, a la senyora Limanowska. Jo, mentre les escoltava totes 

dues, he fet un recompte, una mica. Per estar-ne segura. Els homes que hi ha a la 

sala, podrien aixecar la mà? No arriben a una vintena. És habitual, això, en les 

vostres conferències, que el 90 per cent siguem dones? I això us fa ser més 

lluitadores, encara, o us fa ser pessimistes? 

Barbara Limanowska 

Em temo que és força normal. Avui a la sala hi ha una molt bona representació 

d’homes en comparació amb altres situacions.  

Una de les coses que m’agradaria afegir és –no sé si els diaris aquí això ho han 

cobert, a Polònia sí– la situació en què un ministre suec, durant una reunió 

internacional, em penso que era al Consell d’Europa, a les set va dir: “Em sap molt 

de greu, però he de marxar; he de tornar a casa i ocupar-me dels meus fills.” I era 

un home. I la premsa de molts països va escriure sobre la manera meravellosa amb 

què aquest home es va comportar. Però per mi això demostra que estem lluny de la 

igualtat de gènere, perquè no crec que la premsa cobrís aquesta informació si fos 

una dona. D’altra banda, però, això significa que és veritat que hi ha homes que han 

començat a entendre de veritat, i no només des d’un punt de vista teòric, sinó també 

pràctic, que cal passar a l’acció, i això és una cosa que realment contribueix a millorar 

la situació.         

La moderadora 

Tiina, tu, a les teves conferències, què t’hi trobes? T’hi trobes menys homes, també, 

que no aquí?  

Tiina Kukkamaa-Bah 

Estic d’acord amb el que deia la Barbara. Lamentablement, sovint es pensa en la 

desigualtat de gènere com un tema de dones. Tot i que ‘igualtat de gènere’ signifiqui 

igualtat entre homes i dones, sovint es parla de les dones, i hi ha certs aspectes en 

què s’haurien d’incloure els homes. 

La moderadora 

Bé, és que m’ha cridat l’atenció. Jo creia que éreu pocs, però no.  
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Bé, tinc algunes preguntes, aquí, i no tenim gaire temps. Per tant, m’estimo més que 

puguin respondre a les vostres inquietuds. Com, per exemple, la de Mercè Arderiu, 

que diu: “Es parla d’igualtat de quotes, però quines són les mesures, els acords o 

les propostes per impulsar la discriminació positiva? I en què consistiria, aquesta 

discriminació positiva, si la podeu detallar?” 

Tiina Kukkamaa-Bah 

Sí. Aquestes quotes formen només una part del que es coneix com a ‘discriminació 

positiva’. Podem veure com es poden adoptar diverses mesures per aconseguir la 

igualtat d’oportunitats. Aquestes quotes en són un aspecte, només, però hi ha països 

que apliquen mesures temporals més que no quotes. Per exemple, els incentius o 

les sancions econòmiques per als partits polítics si no equilibren la igualtat entre 

homes i dones. Per tant, gran part del debat sobre la participació de la dona en 

l’àmbit polític se centra en les quotes, però s’hi pot fer molt més.   

La moderadora 

Barbara. 

Barbara Limanowska 

Bé, la discriminació positiva es percep com una mesura temporal, és a dir que sovint 

no és gaire popular, i les dones també diuen sovint que això no és el que volen, 

perquè el que volen és demostrar que pels seus propis mèrits poden fer el mateix 

que els homes. Això és el que passa amb les quotes. 

Tanmateix, nosaltres sabem que funcionen. Les mesures positives i les quotes 

funcionen, donen resultats positius. De fet, jo crec que hauríem d’adoptar qualsevol 

mesura amb l’esperança que només fos temporal, per veure fins a quin punt 

contribueixen a canviar la situació.  

Quan era jove i encara creia en els miracles, un dels meus personatges preferits era 

Hedy D’Ancona, una ministra de cultura holandesa dels anys vuitanta, que deia que 

calia fer tot el que fos possible per la igualtat de gènere, al principi, al final i entremig. 

Hi estic d’acord. Em sembla que és exactament així. Aquesta és la perspectiva que 

cal adoptar, i cal fer servir qualsevol mitjà per assolir els nostres resultats. I, com 

dèiem, sabem que n’hi ha molts que funcionen. Per tant, no siguem tímids pel que 
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fa a l’aplicació de mesures positives. Més aviat caldria convèncer els polítics de la 

seva necessitat, que de vegades això pot ser difícil.  

Tiina Kukkamaa-Bah 

Si puc completar una miqueta aquest comentari, com he dit abans la igualtat de 

gènere no és només una qüestió de dones, sinó per a dones i homes, i sé que a 

Espanya i a Catalunya el nombre de dones és força elevat, al Parlament. Per tant, 

és la mateixa situació que, per exemple, tenim nosaltres a Finlàndia, on en l’àmbit 

municipal tenim una quota de representació al consells del 40 per cent. Hi ha prou 

homes, però això és en benefici de tothom. Fins i tot, alguna partits polítics petits, a 

Finlàndia, tenen més dones que no homes. Aquestes quotes, per tant són 

beneficioses per a tothom.         

La moderadora 

Blanca de Riquer pregunta: són els pressupostos de gènere un element essencial 

per introduir la perspectiva de gènere als parlaments i a les polítiques? Hi ha bones 

pràctiques, a Europa, ens pregunta aquesta assistent? 

Barbara Limanowska 

Tant de bo tingués la resposta i pogués donar molta informació pel que fa a bones 

pràctiques a Europa. El Parlament Europeu exigeix l’ús de l’aplicació de 

pressupostos de gènere des de fa temps. Amb perseverança i temps –una mica més 

lentament del que m’agradaria veure–, penso que sí que avancem. El Parlament 

Europeu ha aprovat recentment una recomanació, tant per a la comissió com per a 

altres institucions, per vetllar pels pressupostos de gènere.  

Nosaltres intentem incorporar aquests pressupostos de gènere als fons estructurals 

europeus, intentem veure quins fons haurien de beneficiar la igualtat de gènere, 

perquè és veritat que això forma part de les disposicions dels fons, i intentem que 

siguin distribuïts de manera que donin suport a la igualtat de gènere. I el que també 

intentem és veure com sota la nova perspectiva financera de la Unió Europea, que 

començarà el 2021, la igualtat de gènere s’incorporarà de tal manera que s’obtindran 

més fons i serà més fàcil fer un seguiment de la despesa, perquè la igualtat de 

gènere està també sota una perspectiva econòmica. Si no hi ha diners que donin 
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suport a aquesta política i aquesta acció d’igualtat de gènere, no podrem fer res. És 

tan senzill com això. 

Per donar-los un exemple de fins a quin punt ha canviat el panorama, les iniciatives 

són pressupostades d’una manera molt diferent..., de la igualtat de gènere. Tenim 

indicadors, iniciatives, amb relació al canvi climàtic... El canvi climàtic està molt més 

relacionat amb l’economia, té un pes molt més considerable i un impacte directe més 

gran en la Unió Europea i els estats membres, però tot i així no hi ha cap obstacle a 

les propostes de mesures semblants relacionades amb la igualtat de gènere. Potser 

no amb el mateix pressupost, però com a mínim seguint el mateix sistema de 

supervisió i d’avaluació de les diverses mesures i intentant veure també els resultats 

de les accions. Part del problema de la igualtat de gènere és que es fan moltes coses 

però no se’n fa cap seguiment, i realment no arribem a treure conclusions dels 

processos que s’han instaurat des de fa molt de temps.  

Per tant, hi estic a favor i espero que cada vegada tinguin molta més importància.  

Tiina Kukkamaa-Bah 

A mi també m’agradaria dir que els pressupostos de gènere van junts amb 

l’avaluació de l’impacte de les polítiques de gènere i la legislació. Aquest és un àmbit 

que conec més que no els pressupostos de gènere. Però en pocs països, podem dir 

que s’hagin implementat d’una manera sistemàtica per a tots els esborranys de 

política i tota la legislació. I realment requereixen unes estructures i uns recursos 

molt específics perquè es puguin portar a la pràctica. Per exemple, nosaltres hem 

treballat amb les xarxes parlamentàries de dones en molts països; en aquests països 

aquesta mena de projectes s’han assignat a la xarxa de dones del parlament. Però 

com poden tenir capacitat i recursos per poder avaluar o elaborar iniciatives 

legislatives?          

La moderadora 

Acumulo un parell de qüestions, perquè abans alguna de les ponents parlava del 

mínim comú denominador entre les dones malgrat les seves ideologies distants o no 

i les situacions personals que viu cadascuna. 
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Hi ha un parell de qüestions. Montserrat Pineda pregunta: “Com es poden incorporar 

les dones de forma interseccional, de classe, opció sexual, discapacitat, i no caure 

en la despolitització del concepte de gènere?” Aquesta és una qüestió. 

I després Carme Riu diu: “Hi ha quotes en cap òrgan europeu per a dones amb 

discapacitat?”  

Una és la coordinadora d’incidència política de Creació Positiva, si no ho dic 

malament, i l’altra, presidenta de l’associació Dones No Estàndards.  

Per tant, parlem d’incorporar les dones de forma interseccional, considerant altres 

qüestions més enllà del gènere, elements que també són transversals i les poden 

fer objecte d’aquestes polítiques. 

Barbara Limanowska 

Aquesta és la qüestió clau, quan parlem d’interseccionalitat. És fonamental. Quan 

parlem de les causes de discriminació, aquí no parlem només de dones, sinó que 

l’edat pot ser un motiu de discriminació, l’origen ètnic, l’orientació sexual, l’estatus 

social, la discapacitat... Hi ha un munt de temes que són font de discriminació, a la 

nostra societat. I, com a mínim des de la perspectiva de l’institut que jo represento, 

totes aquestes discriminacions van juntes. En el nostre índex d’igualtat de gènere 

també tenim una pestanya de treball sobre interseccionalitat, i allà intentem vincular 

diversos factors de discriminació per veure com els podem treballar conjuntament. 

Hi ha àmbits en què no hi ha dubte que el gènere de per si no és cap indicador 

d’especial discriminació. El gènere, però, en combinació amb altres vectors es 

converteix en un element significatiu. Per exemple, quan parlem de la pobresa. La 

diferència dels nivells de pobresa entre dones i homes no és gaire significativa. Però 

quan analitzem la diferència amb les dones que a més són mares solteres –perquè, 

és clar, a la majoria de famílies monoparentals al capdavant hi ha una dona–, 

aleshores sí que tenim davant nostre un grup de pobresa extrema, moltes vegades. 

Així, doncs, analitzar les coses amb més detall, analitzar els grups socials amb lupa, 

ens ajuda a desenvolupar polítiques més adequades per respondre millor a les 

necessitats d’aquestes persones.  

Per tant, estic plenament d’acord amb questa formulació. Ara, per fer-ho ens calen 

dades, dades i dades. Perquè, és clar, les bones polítiques, incloent-hi el que 

comentava i defensava la Tiina, per fer una avaluació de gènere, ens calen dades 
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contrastades i fidedignes. Molt sovint tenim dades que ni tan sols estan separades 

per sexe –ja no parlem de gènere–, no tenim dades separades per sexe de 

naixement. No tenim prou dades per fer polítiques sòlides. També, doncs, tenim molt 

poca informació sobre... No, a veure, no és veritat: de vegades sí que l’edat és un 

paràmetre força conegut, però altres característiques definitòries de la persona no. 

Orientació sexual, origen ètnic... Tot això se’ns escapa, sovint, i és molt difícil fer 

polítiques quan no sabem res de la població que representem, de vegades, o no en 

tenim dades prou fidedignes. 

Tiina Kukkamaa-Bah 

Jo podria continuar comentant aquesta qüestió. Penso que un aspecte molt 

important a l’hora de fer política i legislar és la consulta pública, perquè molts 

d’aquests grups amb diferents problemàtiques i necessitats també volen incidir en el 

procés de presa de decisions. No volen que els donin el peix, sinó pescar-lo, saber 

fer política, participar-hi. Per tant, els parlaments, de vegades, és com si assumíssim 

d’entrada que són representatius de tota la població, però no sempre és així, ni molt 

menys. I és per això que jo sí que demano que hi hagi consultes públiques sobre 

polítiques nuclears i sobre lleis que seran molt importants per a la vida de les 

persones, per tenir en consideració el major nombre possible de punts de vista.      

La moderadora 

Agrupo també tres de les intervencions que els assistents ens fan arribar, i ja són les 

últimes que quedaran. Bé, en quedarà una de darrera. Hi ha un parell de preguntes 

i una reflexió.  

Rosa Romà, que és regidora de la Dona, diu: “Durant la sessió s’ha pronunciat 

repetidament la paraula ‘paritat’. En el món rural” –diu ella– “la dona ha assolit la 

màxima representació. Dones preparades i sense complexos que han sabut 

adaptar-se a les noves tecnologies. Què fa falta a les dones dels altres sectors, que 

no acaben d’assolir les perspectives d’un món més igualitari?” És la seva aportació, 

aquesta comparació entre el món rural i altres àmbits. 

D’altra banda, Montserrat García Blasco diu: “Es tenen en compte factors qualitatius 

i d’interseccionalitat en el foment de la igualtat de gènere a la política? Com 

s’aborden els aspectes que tenen a veure amb la sostenibilitat de la vida i que són 
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claus per a la participació de les dones?”, s’entén en aquesta vida pública, vida 

política. 

I, a l’últim, Núria Cochs Poch fa una reflexió. Diu: “La darrera vegada que vaig assistir 

a una invitació similar, la presidia Carme Forcadell, una dona compromesa amb els 

seus i amb el país, i ara me l’haig d’imaginar al Mas d’Enric, al Catllar.” Diu: “Les 

dones no marxen d’una reunió a les set. Si hem d’anar a fer el sopar per a la família, 

acabem la reunió i ja està fet, el sopar” –això ho hem fet totes, una mica– “o diem a 

l’àvia que vagi a preparar-lo.” “Si som bones per anar” –diu ella– “a la presó per 

haver defensat la voluntat d’un poble, també som bones per liderar-lo.” És la seva 

aportació, en aquest cas. 

En aquest conjunt la idea és com fem més sostenible, en definitiva, la vida 

domèstica, la vida familiar de les dones i la seva participació en el món professional, 

i en el món polític, també. Com ho fem, això? És la resposta que més costa, 

possiblement... 

Tiina Kukkamaa-Bah 

Molt bé; ja començo jo, cap problema. Crec que s’han posat sobre la taula molts 

temes, i molt interesants. A veure, el tema que debatem..., és cert, i cal reconèixer-

ho, que hi ha moltes dones molt fortes, líders, dones capaces, formades... Però, és 

clar, ens trobem amb barreres estructurals que no ens deixen avançar. No és que 

no estiguem preparades, sinó que les barreres estructurals no ens deixen arribar on 

ens mereixem. Jo sempre m’ho miro des d’una perspectiva estructural, tot. I crec 

que un tema fonamental és què és un parlament sensible en la qüestió de gènere. 

És un parlament que elabora i aprova lleis que tenen una repercussió real positiva 

per a la vida de les dones i els homes. Heus ací: obtenir resultats que beneficiïn 

d’igual manera dones i homes.  

Barbara Limanowska 

Nosaltres recentment hem fet una recerca, un estudi, per al Parlament Europeu, per 

a la comissió d’educació i cultura. Evidentment, era una recerca en l’àmbit de 

l’educació, en el marc de la declaració de París, que va ser signada pel ministeris 

d’educació i cultura dels estats membres de la Unió Europea. Aleshores, en aquest 

estudi vam arribar a la conclusió que, amb molt poques excepcions, en l’educació 

formal des estats membres de la Unió Europea hi ha molt poca cosa sobre igualtat 
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de gènere, als currículums oficials. Molts pocs països de la Unió Europea han inclòs 

unitats didàctiques sobre la igualtat entesa com a component clau per a l’educació 

cívica. La majoria de països de la Unió Europea no inclouen aquest punt als seus 

currículums. En molts pocs països hi ha formació contra la violència de gènere. En 

cap país, pràcticament, hem trobat res que tingui a veure amb la lluita contra la 

violència de gènere als currículums escolars. La igualtat com a tal, i els mecanismes 

amb què la societat funciona, evidentment comença a l’escola. La societat també es 

fa a l’escola. Els nens i les nenes aprenen a manegar-se en societat a l’escola, entre 

altres àmbits de socialització. Jo espero que els resultats de la declaració de París 

ens permetin parar més atenció, tant a escala nacional com europea, en l’educació 

per a la igualtat. És un element nuclear. 

Pel que fa a l’equilibri entre la vida personal i la vida familiar, en l’índex a què diverses 

vegades he fet referència analitzem el temps que dediquen els homes i les dones a 

la feina i a altres activitats. I aquest crec que és el paràmetre clau, el que ens permet 

entendre que hi ha una desigualtat de gènere tremenda pel que fa a la conciliació. 

Cada vegada hi ha més igualtat pel que fa, no ho sé, a la representativitat política, 

als llocs de treball que ocupen les dones i en molts paràmetres. En tots anem bé, 

menys en la conciliació entre la vida personal i la vida laboral. No avancem. Per tant, 

cal que treballem moltíssim en aquest àmbit de la conciliació. Actualment comptem 

amb el pilar europeu de drets socials, que té per objectiu, entre d’altres, fomentar la 

conciliació.  

Per tant, cal treballar en l’educació i en la conciliació per respondre aquesta qüestió.                       

La moderadora 

I, a l’últim, hi ha una pregunta de Fernando Fuster-Fabra Fernández, que diu que és 

un fet que alguns parlaments regionals han anat molt més enllà, que estan molt més 

avançats en igualtat, en drets i oportunitats des de la perspectiva de gènere. 

Pregunta per quan cal esperar el suport a aquests parlaments regionals a l’hora 

d’aplicar les seves solucions innovadores contra el que fan alguns estats membres. 

O sigui, aquesta dualitat entre el que fan els parlaments regionals i els estats 

membres. I en aquest cas, quan s’hi posarà, la Unió Europea. 

Barbara Limanowska 
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No sé a què es refereix exactament quan diu quan la Unió Europea reconeixerà la 

feina d’aquests parlaments europeus. La Unió Europea està formada pels estats 

membres. És un conjunt d’estats membres. Heus ací el que és la Unió europea. No 

és res més que això. Per tant, no crec que hi hagi realment un enfocament de dir: 

“Aquest ho fa millor i aquest ho fa pitjor.” No es tracta de fer competir els estats 

membres. La Unió Europea no fa competir els estats membres.  

Jo parlaria més des de l’òptica de la generalització de la qüestió de gènere. Quan 

analitzem els àmbits local i regional sí que ens adonem que hi ha moltíssimes 

iniciatives en vigor que funcionen molt millor que no a escala nacional. I això es deu 

al fet que les decisions que es prenen a escala regional i a escala local es prenen 

d’una manera molt més propera a la vida dels ciutadans. Les decisions sobre on 

construir una llar d’infants, un carril bici, una escola, com millorar el transport públic, 

sovint responen a necessitats que estan molt ben definides i que tenen l’objectiu de 

facilitar la vida de les persones. Des d’aquesta perspectiva, jo crec que a escala 

regional i local cada vegada més hi una comprensió de la importància d’escoltar la 

ciutadania i de respondre exactament a les necessitats ben definides de la població. 

I per això els resultats dels parlaments regionals moltes vegades són millors que no 

els dels nacionals.           

Tiina Kukkamaa-Bah 

Sí. Estic completament d’acord amb la meva companya. Penso que els temes que 

es debaten a escala local, a escala regional, és a dir, tot el que es fa prop dels 

ciutadans és objecte d’una resposta molt millor. Hi ha molts exemples de parlaments 

regionals i ajuntaments que utilitzen eines de participació fent servir les noves 

tecnologies de la comunicació, les plataformes i les aplicacions per als ciutadans, 

perquè la ciutadania es pugui pronunciar sobre temes concrets. La ciutat de Madrid, 

per exemple, és un molt bon exemple, està molt avançada pel que fa a la consulta a 

la ciutadania sobre temes importants i a la participació de la ciutadania en la presa 

de decisions. 

Quan això ho apliquem a la participació política de les dones, crec que és molt més 

fàcil. És un primer pas. Donar la veu a les dones en els àmbits local i regional és 

molt més fàcil que no pas fer-ho a escala nacional. És molt més difícil obtenir una 
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visibilització d’àmbit nacional, perquè no ens donen ni veu ni vot. Per tant, el nivell 

local és un bon punt de partida de la cursa.             

La moderadora 

Ho deixarem aquí. Només us volia preguntar, perquè també és una curiositat 

personal, si arribeu a dedicar-vos professionalment a això per la vostra trajectòria 

vital, perquè necessiteu entendre què us passa com a dones i el món que us trobeu, 

o és que de petites ja vèieu que hi havia alguna cosa que volíeu entendre millor. És 

una pregunta personal, ho sento; és la meva pregunta. Jo no tinc targeta, però us ho 

pregunto. 

Barbara Limanowska 

Molt bé. Doncs jo també contestaré des d’una òptica personal. No crec que al meu 

germà li agradi el que diré. Tot va començar perquè a mi de petita em demanaven 

sempre que fes el dinar, perquè el meu germà era un nen. I aquí estic, lluitant pels 

drets de les dones encara avui. 

No, a veure, és una necessitat. Hem de treballar per canviar les coses. Les dones, i 

els homes també. 

Jo crec que treballar en el marc d’una institució internacional que treballa en aquest 

tema..., jo em sento molt afortunada i molt privilegiada de poder-ho fer. L’única 

esperança que tinc és que realment puguem assolir el màxim de fites que pensem 

que podem assolir, perquè es poden assolir moltes fites. El cel és el límit. No hem 

de perdre l’oportunitat que tenim davant, sobretot ara que, amb el canvi de clima i 

perquè es dona menys importància a la igualtat de gènere, pot ser més difícil. Ara, 

no penso que hi hagi cap altra via possible. Hem de continuar treballant, treballant i 

treballant. És així com la societat s’ha anat desenvolupant. Si miro les generacions 

més joves, per a les generacions més joves és força normal, lògic, que hi hagi 

igualtat de gènere. Ja no és cap dilema.  

És una afició i una feina alhora.  

Tiina Kukkamaa-Bah 

És una molt bona pregunta. Moltes gràcies. Jo, en la meva carrera professional, 

sempre m’he sentit motivada per aquest sentiment d’injustícia terrible contra les 

dones, amb una certa voluntat, també, de fer del món un lloc millor on tothom tingui 
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igualtat d’oportunitats. I des d’aleshores m’he centrat, en la meva vida professional, 

en el funcionament de les institucions democràtiques i en la governança de la 

democràcia. Jo sincerament crec que no hi pot haver democràcia sense una plena 

participació igual per a tothom, i això, evidentment, inclou les dones.  

És, per tant, una cosa que ha sorgit d’una manera força natural. És una passió 

personal i també professional.         

La moderadora 

Gràcies per haver-me acceptat aquesta darrera pregunta personal, i moltes gràcies, 

també a Tiina Kukkamaa-Bah i Barbara Limanowska per haver estat avui en aquesta 

sessió, que tanca aquesta jornada. Demà, però, continuarà, la sessió, que és oberta. 

Gràcies.  

Ara clou aquest acte, aquesta sessió, el molt honorable president del Parlament de 

Catalunya, el senyor Roger Torrent. Endavant, si us plau. 

El president 

Gràcies. Diputats, diputades, diputats a les Corts espanyoles, senadores, directora 

general d’igualtat, presidenta de l’Institut Català de les Dones, amics i amigues, 

gràcies a tots per ser aquí, i sobretot gràcies a les ponents i el ponent i als qui heu 

participat durant tot el dia en aquesta jornada, que continuarà demà des d’una altra 

perspectiva. Avui era un punt de partida d’una cosa que, evidentment, no només 

volem que tingui continuïtat, sinó que sigui productiva. De res no serviria que avui 

aquesta jornada hagués estat un èxit si després això no tingués la continuïtat 

necessària.  

A mi em sembla que per cloure la jornada d’avui pot ser una bona idea parlar de tres 

conceptes que han sorgit durant el dia. Segurament, n’hi ha molts d’altres de 

relacionats amb aquests que diré i que també són molt importants. Però em sembla 

que aquests ens han de servir –o almenys a mi em serveixen– per sintetitzar tres 

grans idees potents d’entre les que ha anat sortint avui i enllacen una mica els 

objectius que ens hem fixat com a institució. 

La primera de les idees que ha sorgit aquest matí és la de la continuïtat institucional. 

En aquest sentit, ja ho he explicat també aquest matí, però ara m’hi vull reafirmar, 

això no neix ara. El que fem al Parlament de Catalunya en aquests moments, el 
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2018, té una trajectòria, un rerefons i uns elements que ens han dut fins aquí. 

Començant pel que van fer el president Benach i la llavors presidenta de l’Institut 

Català de les Dones, la senyora Marta Selva, que en el seu moment ja va fer una 

diagnosi de la qüestió i va posar a l’agenda pública, a l’agenda del Parlament, els 

temes d’igualtat, continuant amb la presidenta de Gispert, que també hi va treballar, 

i, a l’últim –també ho ha comentat alguna de les assistents avui–, amb la presidenta 

Forcadell, que va assumir això com un repte polític molt important del seu mandat. 

Continuïtat institucional. Per tant, d’on venim, però, sobretot, cap on anem. Perquè 

quan aquest matí es parlava d’aquesta continuïtat es feia en contraposició a 

l’autocomplaença. Crèiem que era un dels perills. De res no serveix fer les coses bé 

durant una època, en un determinat moment, de res no serveix que les institucions 

facin bé la seva feina en un precís moment, si després no hi ha continuïtat, si després 

no s’avalua la feina i se’n fa un seguiment; si caiem en l’autocomplaença. 

I que això no passi no és només una qüestió de convenciment concret dels polítics 

o dels qui estem al capdavant de les institucions en un determinat moment. Al final, 

aquesta voluntat de no caure en una autocomplaença es materialitza en indicadors 

i en un seguiment, és a dir, en elements que ens permetin avaluar si, efectivament, 

anem bé, millorem, o no. Molts són indicadors quantitatius, que són els que ens 

serveixen per relativitzar les coses, per comparar. Siguin com siguin, però, 

l’important és establir, efectivament, indicadors, i sobretot fer un seguiment posterior.  

I també és important no només no caure en l’autocomplaença, sinó la implicació 

institucional. Quan parlem de ‘continuïtat institucional’ té molt a veure amb la 

implicació, que no és una implicació personal dels qui, hi insisteixo, en un determinat 

moment exerceixin determinats càrrecs. És la implicació de la casa, de la institució. 

És la implicació de totes les institucions del país, des dels ajuntaments fins a aquesta 

casa, que és la seu de la sobirania nacional de Catalunya. Per tant, no és una qüestió 

personal, no és una qüestió de la implicació de la presidenta Forcadell, del president 

Torrent o dels presidents i les presidentes que vindran, sinó que és una implicació 

institucional que té continuïtat.  

Segona idea que també crec que és important destacar d’allò de què s’ha parlat avui, 

que és que, a la fi, en el fons, l’objectiu màxim que ens plantegem les institucions és 

transformar culturalment les nostres societats. De res no serveix que canviï la realitat 
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dintre d’aquestes quatre parets si fora hi continua una determinada realitat que és 

justament la que volem canviar. De res no serveix que aquí dins ens posem d’acord 

i actuem i que això no transcendeixi als carrers, a les places, de les nostres ciutats i 

els nostres pobles, als ciutadans del nostre país. 

De fet, el que volem des de la institució, des del Parlament, és desterrar el patriarcat. 

Desterrar-lo d’aquí dins, però desterrant-lo d’aquí dins pretenem desterrar-lo de la 

nostra societat. Aquest és l’objectiu final. No és només una qüestió, hi insisteixo, 

d’intramurs, sinó que és, sobretot, una qüestió que ha de transcendir al carrer. I 

aquest canvi cultural que necessitem no té tant a veure amb el dret d’accés. 

Avui, al Parlament de Catalunya hi ha un 42 per cent de diputades. No arribem al 51 

per cent de les catalanes del nostre país; al nostre país el 51 per cent de les persones 

són dones. No arribem encara a aquests estàndards, i és l’objectiu que ens hem de 

fixar. Però hem millorat, i molt, respecte al 1980, quan només eren el 5,4 per cent, 

les diputades; set diputades de 135.  

Però, com dic, no és només la qüestió de l’accés. De fet, el que ens ha d’importar 

en aquests moments és aquest desequilibri entre la presència de dones al conjunt 

de la institució, a l’hemicicle, als escons, i la seva presència efectiva als òrgans de 

decisió. No és només per una foto, que és molt important, evidentment. Però no és 

només per una foto. És ser present allà on es prenen les decisions. Bàsicament, per 

dues coses. Primer, per incidir en l’agenda. Al final, les agendes polítiques són 

influïdes pels lideratges polítics. Per tant, la presència de la dona en aquests òrgans 

de decisió, el seu lideratge, influeix també en les agendes públiques, les agendes 

polítiques, en el que interessa al Parlament de Catalunya, en el que s’hi parla i, al 

final, en el que s’hi legisla. I també per incloure la perspectiva de gènere. En totes 

les decisions que prenem, en totes les lleis que fem, hi ha d’haver una perspectiva 

de gènere, i qui pot aportar millor la perspectiva de gènere, perquè la viuen 

directament, són les diputades. Per tant, és una qüestió d’accés als espais de presa 

de decisió, als espais de poder, d’aquesta institució. 

Tercera idea. S’ha parlat també del lideratge simbòlic. Nosaltres no som una 

organització normal. Som la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Per tant, 

projectem el que és la nostra societat, però, sobretot, el que vol ser, la nostra 

societat. Aquest matí deia justament en una entrevista, en un programa de ràdio, i 
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per fer-ho d’una manera molt visible i que m’afecta directament, que al Parlament 

hem d’aconseguir generar un entorn amb el qual, per exemple, les meves filles vegin 

que és normal que hi hagi presidentes del Parlament, que és normal que hi hagi 

presidentes de la Generalitat, que és normal que hi hagi diputades, que és normal 

que hi hagi diputades a la mesa del Parlament. Que hi hagi, en definitiva, dones en 

llocs de responsabilitat. En aquest cas, de responsabilitat política, però també de 

responsabilitat econòmica o de responsabilitat social. L’element del lideratge 

simbòlic, que hem d’exercir especialment des dels parlaments, des del Parlament de 

Catalunya. I això té a veure amb el llenguatge que fem servir, té a veure amb les 

imatges, té a veure amb la contribució a fixar la idea que, efectivament, com s’ha dit 

quan s’ha parlat de la presidenta Forcadell, les dones poden liderar el país, també. 

Amb el lideratge simbòlic no n’hi ha prou, però. És important, evidentment, perquè 

som una institució política, una institució pública. Aquí, d’altra banda, el que fem és 

lleis. Per tant, no parlem només del que projectem, sinó de què fem, de què produïm. 

I aquí produïm lleis. I en aquest sentit crec que és important que assumim que no 

n’hi ha prou amb el discurs, amb la retòrica, sinó que calen fets concrets, que calen 

lleis, que cal un pla d’igualtat, que és el que avui iniciem. 

Un pla d’igualtat que farem en els propers mesos i que s’ha d’iniciar amb una 

diagnosi autocrítica. Hem de mirar-nos i fer autocrítica, i a partir d’aquí produir, 

efectivament, la normativa que ens permeti canviar la situació, que ens permeti 

transformar culturalment aquesta institució i també la societat. Per mitjà del 

reglament del Parlament, de què s’ha parlat fa una estona i iniciarem una reforma. 

És necessari que incloem la perspectiva de gènere en aquesta reforma. Però també 

haurem de canviar el funcionament, per millorar-lo, de la institució. I, a l’últim, també 

haurem de tenir molt en compte la cultura organitzativa del mateix Parlament.  

Per tant, haurem no només de liderar simbòlicament, sinó també liderar 

efectivament, que vol dir fer lleis, fer reglaments. I fer-ho des de la perspectiva d’un 

element en el qual he pensat ara arran d’una de les últimes reflexions que es feia, 

que és intentant explicar a la societat el cost de la desigualtat. No és només una 

qüestió de justícia i, per tant, de valors. La desigualtat també comporta uns costos a 

tots nivells. I, per tant, quan parlem d’indicadors, que efectivament són necessaris 

per avaluar com avancem, és important també que fem veure a la societat, als 

nostres conciutadans, el cost de la desigualtat, un cost a partir del qual s’imposa 
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canviar aquesta realitat, que, com dic, comporta uns costos d’ordre social, d’ordre 

econòmic, d’ordre polític, etcètera. 

En definitiva, el Parlament de Catalunya inicia avui un compromís, una tasca, que 

esperem que ens dugui a portar aquesta institució a l’alçada dels parlaments més 

avançats en termes d’igualtat d’Europa. Aquest és el compromís i aquest és 

l’objectiu, un objectiu que ens fixem avui el conjunt de la cambra i que espero, doncs, 

que sigui compartit per àmplies majories. De fet, per la unanimitat dels grups 

parlamentaris i dels treballadors d’aquesta institució. I també espero que, 

efectivament, d’aquí a uns mesos puguem dir que hem fet l’exercici, no només teòric, 

sinó també pràctic, de posar el Parlament de Catalunya a l’alçada de les cambres 

més avançades. 

Perquè, i amb aquesta reflexió acabo, ens hi juguem la credibilitat com a polítics. Si 

els nostres discursos, si la nostra retòrica, tenen per objectiu polític aconseguir una 

societat més justa, més lliure i més igualitària, si no comencem per aquí dins no 

serem creïbles. I el que volem no només és ser creïbles, sinó avançar efectivament 

cap a una major igualtat. 

Moltíssimes gràcies a totes les participants i a tots vosaltres per ser avui aquí. Demà 

continuem, però insisteixo que aquest és un compromís per als propers mesos, per 

a aquesta legislatura, un compromís que entomo jo personalment però que assumim 

el conjunt de la cambra, que, d’altra banda, és casa vostra. Per tant, esteu tots 

convidats a acompanyar-nos i a participar en aquest projecte que iniciem. 

Moltíssimes gràcies. 


