LA SECRETARIA DE LA DONA COM A VEHICLE PER ACABAR
AMB LES DESIGUALTATS A NIVELL POLÍTIC
Els homes i les dones són iguals
però no són idèntics
(Gandhi)

I.-

LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA DONA A LA POLÍTICA

Un estudi recent dut a terme per la Unió Interparlamentària (IPU) posa de relleu
l’escassa participació femenina a la vida política. La representació masculina
continua essent ostensiblement superior a la femenina. No hi ha hagut, per tant,
un augment global en la proporció de dones als Parlaments i Governs des de la
Conferència Mundial de Pekin sobre la dona.
Els índex numèrics són prou eloqüents de l’afirmació precedent: avui en dia
només 4.785 dones ocupen un escó a algun Parlament, la qual cosa suposa un
13% de la representació política mundial.
Pel que fa al nostre país la situació ni és ni tan bona ni tan alarmant com a
d’altres països, però les dones ocupem, per regla general, llocs poc representatius
de la vida política. 1
En efecte, la participació de les dones a les altes esferes governamentals és
encara excepcional. I, en tot cas, tret d’algunes excepcions, les poques ministres
són relegades a carteres considerades de segona fila.
Tampoc és més gran la presència de dones al Consell General. Així s’exclou la
possibilitat que les dones intervinguem en els centres de decisió –adoptant lleis,
efectuant el seguiment i control polític del Govern, formulant propostes d’acord,
entre altres- aportant el nostre punt de vista.
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Als països nòrdics les dones ocupen el 39% dels escons. Segueixen, de lluny, el continent americà
(14,7%), Àsia (14,6%), la zona del Pacífic /14,1%), els països europeus excloent-hi els nòrdics (12%),
l’Àfrica subsahariana (11,2%) i els Estats Àrabs (3,4%). Actualment, a Andorra la participació femenina
és, aproximadament, d’un 16% al govern i només un 3,5 al Consell.

II.-

LA PARITAT COM A OBJECTIU

El principi d’igualtat a la vida pública el trobem consagrat a la Carta de les
Nacions Unides, a la Declaració Universal dels Drets de l’home, al Conveni
sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona i a d’altres
Tractats Internacionals, signats per l’Estat andorrà.
La Comissió de la dona del PS considera que ja és hora de canviar molts trets de
la nostra societat, per tal de construir una societat que tingui en compte la
igualtat. Per això pensem que la dona ha de tenir una participació molt activa en
la renovació de la política i de les institucions andorranes. Volem una
feminització de les estructures polítiques i de partit perquè considerem que les
dones tenim una manera diferent de treballar per la vida pública.
Per tal d’aconseguir que Andorra sigui un país en què tots i totes tinguem les
mateixes oportunitats de militar, de treballar, de participar en els diversos àmbits
econòmics, socials, educatius, etc i d’ocupar un lloc destacat en la direcció
política, les dones socialdemòcrates proposem que el canvi comenci al si del
nostre partit.
Un canvi que afavoreixi i promogui les condicions que possibilitin la igualtat
social d’ambdós sexes i la participació de la dona a la vida política, cultural,
econòmica i social.

Per assolir aquests objectius les nostres propostes concretes són dues:
-L’establiment d’una quota de participació femenina proporcional al
nombre de militants;
-La creació de la Secretaria de la dona al PS.

III.- L’ESTABLIMENT
FEMENINA

D’UNA

QUOTA

DE

PARTICIPACIÓ

La nostra proposta és la d’assolir que en els òrgans de direcció del partit i en les
candidatures es garanteixi una representació proporcional de dones al nombre
d’afiliats. Actualment al PS el 30% dels afiliats són dones.
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IV)

LA SECRETARIA DE LA DONA DEL PS

La Comissió de la Dona del PS, que està composada per homes i dones del partit,
porta ja un temps treballant. S’ha anat reunint regularment setmanalment. També
ha decidit col·laborar amb altres col·lectius del país com són l’ADA i l’ADMA.
Dels debats que s’han mantingut i de la col·laboració que s’ha establert hem
constatat la necessitat de disposar d’una infrastructura amb una certa autonomia,
com a òrgan transversal del partit.
Per promoure la participació de la dona a la política, perquè s’impliqui, cal
motivar-la. En la nostra societat esdevé difícil que una dona amb obligacions
familiars pugui participar en activitats polítiques ja que suposa una renúncia
personal molt important -sovint poc reconeguda i mal compresa- per quant no es
disposa dels mecanismes necessaris per afavorir el temps de lleure i en
conseqüència fer efectiva la seva participació
Qui millor que les dones per saber fins a quin punt són necessàries les
guarderies? per conèixer quins són els millors horaris per fixar les reunions?
quina és la disponibilitat real d’una dona que treballa i que a més ha de tenir cura
d’una família?
Si no es tenen en compte aquests aspectes difícilment aconseguirem una
participació política en termes d’igualtat.
El nostre partit polític ha de ser, entre moltes altres coses, un element de
formació política fonamental donat que sense formació política no disposarem de
candidates per concórrer a les eleccions. Però si aquesta formació política no
s’adapta a les disponibilitats de les dones no avançarem gens.
Alhora, volem participar i liderar projectes i actes reivindicatius en benefici de la
dona. Volem col·laborar amb les associacions de dones que existeixen a Andorra.
Volem treballar conjuntament perquè hi ha un objectiu comú: el
desenvolupament i promoció de la dona.
Però per fer-ho necessitem gaudir d’una certa autonomia per poder prendre
decisions.
Tot plegat entenem que el nostre projecte s’encabeix perfectament en el projecte
socialdemòcrata que és el de tots. I entenem també que des del nostre treball
podem aportar molt al partit. Podem aportar més militància, més treball, més
reflexió i, sobretot, una visió diferent de la nostra societat.
Finalment, una altra qüestió digna d’esmentar és que el nostre partit està afiliat a
la Internacional Socialista. Dins de la Internacional Socialista hi ha la
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Internacional Socialista de les Dones que actualment està presidida per una
catalana, membre del PSC, la companya Dolors RENAU.
La Internacional Socialista de Dones celebra els seus Congressos just abans de
celebrar-se el Congrés de la IS. Disposa de certa autonomia i la President forma
part de l’Executiva de la Internacional.
El nostre partit ha de ser-hi present. Ha de col·laborar-hi i ha de participar-hi. I
ho volem fer des de la nostra Secretaria.
En definitiva, el Partit Socialdemòcrata serà el beneficiari de la feina que es faci
des de la Secretaria de la dona.

Per assolir aquests objectius formulem la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

I.-

El Partit Socialdemòcrata compta amb la Secretaria de la Dona que estarà
subjecta als següents extrems:

1) COMPOSICIÓ
La nostra proposta és que la Secretaria de la Dona neix amb vocació de caràcter
multidisciplinar. Està oberta a totes i tots les afiliades i afiliats.
Tots els membres de la Secretaria de la Dona elegiran llur coordinador, per una
majoria qualificada.
El coordinador de la Secretaria de la Dona ostenta la direcció i representació de
la mateixa.

2) FUNCIONS
La Secretaria de la Dona del PS és un òrgan del Partit Socialdemòcrata que
assumeix les següents funcions:

4

-L’impuls de la participació, debat i proposta de les polítiques que afectin
les dones;
-La defensa de l’aplicació de polítiques que tinguin rellevància pràctica
per a les dones (sistema sanitari, drets de les treballadores …);
-L’elaboració i la difusió del discurs feminista al si del PS;
-La definició, impuls i coordinació de la política del PS pel que fa a la
igualtat home/dona;

3) OBJECTIUS DE LA SECRETARIA DE LA DONA (A CURT TERMINI)
-La participació, com a membre de ple dret al Comitè Directiu;
-Ser consultada per l’òrgan encarregat de l’elaboració de les candidatures
electorals, tant en les eleccions generals com en les comunals;
-L’assoliment de la democràcia paritària dins del PS i al nostre país.

3) OBJECTIU A LLARG TERMINI DE LA SECRETARIA DE LA DONA
L’aspiració final de la Secretaria de la Dona rau en la seva desaparició.
Aconseguida la paritat en el si del nostre partit i país i l’increment de
representació femenina en els diferents òrgans de govern andorrans, la Secretaria
de la dona deixa de tenir sentit.

II.- Es formulen les següents esmenes als Estatuts:
Primera.-

De modificació a l’apartat d) de l’article 3

Proposem que es modificar el darrer paràgraf de l’apartat d) de l’article 3 que
diu: «Quan la paritat estricta no sigui possible per raons de quotes d’afiliació
desproporcionades o altres raons, l’òrgan de govern encarregat de la confecció de
llistes haurà de motivar la seva proposta i les mesures que proposa per assolir la
paritat en el futur.»
La nova redacció de l’article 3 d) que es proposa és el següent:
«En els òrgans de direcció del partit i en les candidatures es garantirà una
representació proporcional de dones al nombre d’afiliats. A les
candidatures aquest percentatge es distribuirà de manera homgènia al llar
de la llista».
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Segona.Es proposa la introducció d’un nou Títol, que hauria de ser el VI,
del tenor literal següent:
« Títol VI. De la Secretaria de la Dona
Article 48. Correspon a la Secretaria de la Dona la definició, impuls i
coordinació de la participació plena, en termes d’igualtat, de la dona a les
activitats socials i polítiques. És l’òrgan del Partit encarregat de la
proposta i defensa de l’aplicació de polítiques que afectin les dones».
Andorra, 11 de novembre de 2000

Comissió de la Dona del PS
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