L’accelerador del progrés
La setmana passada es van aprovar al Congrés la Llei del 'només sí que és sí' i la modi cació
del Codi Penal per pi car l'an gitanisme com a delicte d'odi. Un fet històric perquè es
con nua avançant en drets, igualtat i respecte a la diferència. Totes dues propostes van
aconseguir més de 200 vots a favor i el suport unànime de la majoria d’inves dura.
L'aprovació del projecte de llei orgànica de garan a integral de la llibertat sexe és una
boníssima no cia per a les dones d'aquest país i suposa un avenç més en la nova generació de
drets feministes que impulsen el moviment feminista i el Ministeri d'Igualtat que lidera Irene
Montero.
Amb aquest pas, el 'només sí que és sí' i el 'germana, jo sí que et crec' que milions de dones
van cridar a els carrers del nostre país es fa llei. Totes elles han de saber que aquesta llei és
seva i que, sense l’empenta del moviment feminista, no hauria estat possible.
Aquesta llei és un pas decisiu per deixar enrere una cultura sexual del terror, la por i la violació.
És una llei que consolida i amplia els drets de les dones i que trenca amb les arrels de la
desigualtat i el masclisme.
Creiem que les mesures que Podem planteja generen ampli consens. Ho hem vist amb els
exemples de la setmana passada, i també amb mesures ambicioses com el límit als preus del
lloguer o el límit al preu del gas.
Quan el PSOE busca suports a la dreta, les di cultats per al Govern de coalició es mul pliquen i
els suports parlamentaris s'esquerden.
Encoratgem al PSOE a trepitjar l'accelerador de l'agenda legisla va progressista per tal de
complir l'acord de govern. Si volem que aquest Govern revalidi la con ança a les urnes, cal
con nuar desenvolupant l'acord de coalició.
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Aquest Govern de coalició avança i creix quan aposta per mesures progressistes que
responen a les expecta ves de la gent. Les mesures que proposa Podem per millorar la vida
de la gent i ampliar drets conciten un ampli suport. Un canvi de paradigma és possible. Una
altra manera de fer polí ca és possible.

