
 

ZW núm 133.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.femalesinfront.eu

 
Si vols veure que com a mínim una dona sigui nomenada líder de la UE, signa aquí. 
“250 milions de dones a la UE. Cap d’elles no és suficientment vàlida?” Aquesta és la 
pregunta bàsica que planteja la iniciativa impulsada per l’europarlamentària 
socialdemòcrata danesa, Christel Schaldemose. L’objectiu: aconseguir un milió de 
signatures per demanar a la Comissió Europea que faci tot el necessari per garantir 
que la Unió Europea respecta la igualtat de gènere de la qual es parla en el Tractat de 
Lisboa. 

“Durant els propers 12 mesos, quatre polítics seran nomenats líders de la Unió 
Europea.  En els darrers 50 anys la imatge de lideratge de la  UE no ha canviat. Ha 
arribat l’hora del canvi. Els llocs directius sempre haurien d’estar reservats per als 
candidats més competents. Hi ha 250 milions de dones a Europa,  per la qual cosa no 
hauria de ser tan difícil trobar candidats qualificats entre elles.” Els quatre llocs a 
ocupar són: la presidència del Consell Europeu, que es nomena per primera vegada, 
la presidència de la Comissió Europea, l’Alt Representant de la Unió per a Afers de 
Política Exterior i Seguretat i la  presidència de “l’Eurogrup”. 

Soledad Gallego-Díaz reflexionava sobre el tema en el seu article “¿Ni una vale lo 
bastante?” del passat 8 de juny. En ell destaca, entre altres qüestions, que en els 50 
anys d’existència de la UE no hi ha hagut mai una presidenta de la Comissió, com 
recull el web Euobserver.com. I es pregunta per què el gènero no pot ser un criteri 
d’elecció quan sí ho són la família política o el país d’origen?  

A Espanya, la Llei per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes ha suposat, des de la 
seva aprovació el mes de març de 2007, un pas molt important, encara que amb poca 
efectivitat fins al moment. En el primer trimestre d’aquest any, el percentatge de 
dones en llocs de direcció era només un 0,2% més que en el mateix període ara fa 
tres anys. 

Reflexions sobre dones i política en la línia plantejada en el meu llibre Políticas. 
Mujeres protagonistas de un poder diferenciado. Un llarg camí per recórrer en 
contexts dominats fortament per clixés i estereotips masclistes, sexistes i 
discriminatoris, on els nous lideratges femenins tenen molt que aportar. 

 
ZV (Zona Vídeo). Atiende TV ofereix vídeo reportatges i notícies classificades en 
quatre categories: tecnologia, salud, oci i cultura. Una d’aquestes notícies fa 
referència, precisament, al llenguatge i la igualtat de gènere, a la importància del 
paper dels mitjans de comunicació per fer un periodisme que abogui per l’equitat. 
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