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Homes Igualitaris - Principis bàsics 
 
 

Històricament, la societat ha dividit les persones segons el sexe amb què naixien, assignant- 

los rols i identitats culturals (de gènere) diferents i no equiparables en drets i oportunitats. 

En aquesta societat patriarcal, les dones han patit una greu discriminació estructural que 

encara perdura. 

Als homes, el paper i la identitat de gènere assignada ens ha atorgat una posició de privilegi 

sobre les dones. Aquesta situació ha generat un model de masculinitat predominant, que 

anomenem tradicional, patriarcal o hegemònica, i que està basada en els valors de poder, 

força, exigència, competència, rivalitat i imposició. Es tracta d'un model de persona en què 

l'afectivitat i l’emocio estan devaluades, i el món exterior a la persona, el que és polític i 

social, sobredimensionat. Generació rere generació, i mitjançant el que avui coneixem com a 

procés de socialització de gènere, aquesta situació s'ha reproduït i, fins i tot, consolidat. Això 

ha determinat la nostra forma de veure el món i a nosaltres mateixos. 

Les dones, gràcies fonamentalment al moviment feminista, han desenvolupat, en els dos 

últims segles, un procés d'identificació i denúncia de la seva situació de discriminació. És el 

que coneixem com a teoria de gènere. 

Els homes contemporanis, si bé no som culpables del sexisme, la discriminació i la violència 

soferta per les dones durant milers d'anys, sí que hem d'assumir la nostra responsabilitat 

històrica davant aquesta situació, tant a títol individual com col·lectiu. 

La nostra responsabilitat individual s’adreça a no convertir-nos en reproductors del sexisme 

en les nostres vides i relacions. Per a això, i atès que els processos de socialització de 

gènere actuen des del dia del naixement a nivells mentals molt profunds, es fa necessari 

realitzar processos individuals i / o col·lectius d'identificació dels nostres valors, prejudicis i 

conductes sexistes, per dur a terme la deconstrucció interior com a homes patriarcals i la 

reconstrucció com a homes-persones igualitàries. 

La nostra responsabilitat col·lectiva consisteix en el reconeixement explícit que, 

històricament, els homes hem exercit una forma d’opressió social, cultural i individual sobre 

les dones, i ens hem aprofitat d'això per situar-nos en una posició de privilegi. Considerem 

que, moralment, els homes del segle XXI estem obligats a posicionar-nos públicament 

contra aquesta discriminació històrica i a fomentar i donar suport a accions positives que 

contraresten aquesta situació, la qual cosa repara, en la mesura del possible, els danys de 

tot tipus que el sexisme ha generat. 

Cal fer una especial menció a la discriminació que han patit els grups d'homes que no 

complien amb les normes que establia el model tradicional masculí. La repressió ha estat 

especialment dura i injusta envers els homes homosexuals (sense obviar la doble 

discriminació que han patit les dones lesbianes), davant dels quals també tenim una 

responsabilitat històrica. 
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Així mateix, considerem que calen iniciatives col·lectives d'homes que es posicionin 

públicament a favor de la plena igualtat i la no discriminació, fet que ajudaria a afavorir el 

canvi cap a posicions igualitàries i no discriminatòries, no sexistes ni homòfobes, al conjunt 

de la població masculina. 

 

Homes Igualitaris s'enquadra dins d'aquest moviment social d'homes per la igualtat. 

Treballem activament per contrarestar i superar la discriminació estructural que pateixen les 

persones per raó del seu sexe o opció / preferència sexual i, a més, en la construcció 

de models de masculinitats basats en valors com la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la 

responsabilitat i el respecte a la diferència en la perspectiva de la superació dels gèneres. 

El grup d'homes ha estat, tradicionalment, la forma en què s'ha articulat el moviment 

d'homes per la igualtat (amb el qual ens identifiquem i del qual ens considerem membres). 

Per això, donem suport i fomentem la creació de grups d'homes per la igualtat. 

A més, considerem que calen estructures organitzatives que donin suport i afavoreixin el 

desenvolupament del moviment d'homes, que poden adoptar diverses formes que, més enllà 

de significar diferències, suposaran un enriquiment en la construcció d'una societat 

més lliure i justa. 

El desenvolupament personal ha d'anar acompanyat de la intervenció social, mitjançant 

organitzacions com la nostra o un altre tipus d'estructures. En aquesta línia s'enquadra 

l'especial interès per crear a Homes Igualitaris relacions i estructures de poder basades en la 

cooperació i el respecte, fugint de les formes (jerarquia, imposició, desconfiança i rivalitat) 

que ens ha imposat la cultura patriarcal. 

Per tot això, els Estatuts d’Homes Igualitaris estableixen: 

 

 Afavorir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, en tots els aspectes i àmbits: legal, 

social, laboral, familiar, educatiu, etc. actuant especialment contra la tradicional 

discriminació soferta per les dones. 

 Fomentar el canvi en els homes cap a posicions més favorables a la igualtat i la ruptura 

amb el model hegemònic masculí, donant-los suport en aquest procés, en el benentès 

que això ens beneficiarà a tots i totes. 

Pel que fa al nostre compromís davant la societat es concreta en els següents punts bàsics: 

 
1.-Treballem, en la nostra vida quotidiana, per la igualtat entre dones i homes, investigant les 

causes que, tant personalment com socialment, donen lloc a les desigualtats. Entenem que 

els canvis socials esdevenen impossibles, quan no efímers o frustrats, si els qui els proposen 

obliden la seva transformació personal prèvia o simultània. 

2.-Som conscients que el model masculí basat en la superioritat, el desafecte, la repressió 

de les emocions, la imposició de la força, la competència i la violència, deshumanitza i 

empobreix els homes, mentre que subordina i discrimina les dones. 
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3.-Busquem alternatives a aquest model masculí, basades en el desenvolupament de la 

solidaritat, l'empatia, la pau, l'amor i l'alegria, partint de la identificació i expressió fecunda 

de les nostres emocions. 

4.-Volem gaudir de relacions igualitàries, des del respecte a la diversitat, en tots els àmbits 

de la nostra vida familiar, reclamant la nostra implicació en les tasques domèstiques, en la 

cura pròpia i dels éssers estimats, en les relacions socials i en la solució cooperativa dels 

conflictes. 

5.- Agraïm els avenços del moviment feminista, reconeixent la seva aportació a una societat 

més justa, lliure i digna, de la qual totes les persones gaudim. Donem suport a les 

reivindicacions de les dones a favor dels seus drets personals, laborals, socials i polítics, i 

ens solidaritzem especialment i activament amb les víctimes de la violència exercida per 

homes. 

6.- Donem suport als diversos col·lectius (gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, etc.) 

especialment discriminats pel model patriarcal. 

7.- Concebem la nostra organització com un instrument per: 

 

 Proporcionar un espai de trobada per a aquells qui vulguin investigar, compartir 

reflexions sobre la condició masculina i facilitar el canvi personal mitjançant la creació de 

grups d'homes. 

 La intervenció social i personal en l'anàlisi, prevenció i tractament de la violència de 

gènere. 

 El desenvolupament d'habilitats físiques i emocionals que millorin l'autonomia, les 

relacions de parella, familiars i socials dels homes. 

 L'estudi, formació i debat sobre el paper de dones i homes en el desenvolupament social. 

 Aportar el nostre coneixement i voluntat de diàleg i col·laboració amb totes les persones i 

organitzacions interessades a construir una societat més justa i igualitària. 

 Intervenir davant les institucions públiques en la defensa dels valors que aquí es 

plantegen. 


