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QUÈ ÉS EL FEMINISME? 

El feminisme és una teoria social i política que aspira a comprendre la manera en què les 

societats pensen a la dona, en tant conjunt d'individus. 

Dit d'una altra manera, es tracta d'una filosofia que exposa els trets masclistes de les diferents 

societats, és a dir, aquells que evidencien la dominació tradicional del masculí per sobre del 

femení, de la majoria dels homes sobre la majoria de les dones. 

A més, sota el terme feminisme s'agrupen un conjunt divers i heterogeni de moviments socials, 

polítics, culturals, econòmics i fins i tot sexuals. 

El seu objectiu comú i fonamental és la lluita per aconseguir la igualtat entre homes i dones, és 

a dir, l'eliminació de les diverses formes existents del sexisme. 

QUE CERCA EL FEMINISME? 

El feminisme persegueix la igualtat dels gèneres, és a dir, la fi del patriarcat: la predominança 

ancestral de l'home sobre la dona en aspectes socials, econòmics i culturals. Podria dir-se que 

busca la fi del masclisme, això és, l'establiment d'una societat en la qual home i dona siguin 

iguals en drets i oportunitats. 

El feminisme no es proposa una societat sense homes, ni tampoc el sotmetiment d'aquests 

últims a l'autoritat de les dones. Això no significa que no hi hagi vessants feministes radicals o 

extremistes, però no s'hauria de jutjar per elles al conjunt d'un moviment cultural, polític i 

filosòfic vast, complex i important. 

ASSOLIMENTS DEL FEMINISME 

Els assoliments històrics del feminisme no són pocs, i són àmpliament reconeguts, almenys a 

Occident. De fet, el debat respecte a les diferències entre homes i dones, en lloc d'acceptar 

submisament el lloc imposat en la societat, és ja un assoliment: per tant, podria dir-se que 

l'existència d'un feminisme és, en si mateixa, un assoliment feminista. 

Altres assoliments històrics del feminisme tenen a veure amb: 

− El sufragi femení. 

− L'accés universal a l'educació superior per a les dones. 

− Dret a decidir sobre l'embaràs i participació en la planificació familiar. 

− Alliberament sexual de la dona i visibilització del desig femení. 

− Fi de la discriminació sexual en matèria d'accés al treball. 

− Democratització d'uns certs codis de vestimenta. 

− Protecció social laboral en cas d'embaràs. 

− Mesures de protecció per a un part amb anestèsia i recursos clínics adequats. 

− Dret a l'avortament en nombrosos països. 

TIPUS DE FEMINISME 

Existeixen nombrosos moviments dins del feminisme, alguns orientats cap al més polític i 

econòmic, uns altres amb interessos merament en el social, cadascun amb els seus propis 

conceptes, pràctiques i consideracions. Alguns exemples són: 

− Anarcofeminisme: El feminisme anarquista té les seves arrels en les primeres ones del 

feminisme, i que assumeix la lluita contra el masclisme com un objectiu polític, afí als de 

l'anarquisme. La seva lògica dicta que, ja que s'està lluitant contra la societat patriarcal, 

s'ha de lluitar també contra les seves manifestacions econòmiques i polítiques, com el 

capitalisme i l'Estat. 



− Feminisme radical o radfem: Es tracta d'una ala extremista del feminisme 

contemporani, la lluita del qual contra el patriarcat descreu de la possibilitat 

d'aconseguir la igualtat sense establir primer un matriarcat, és a dir, una societat dirigida 

enterament per les dones, que compensi els mil·lennis de dominació masclista ja 

soferts. 

− Feminisme abolicionista: Un corrent del feminisme particularment interessat en la 

cultura del sexe, que denuncia i s'oposa per tant a la pornografia i la prostitució, 

considerant-les activitats que enforteixen l'imaginari del patriarcat i que sotmeten i 

denigren a la dona. 

− Transfeminisme: En aquesta variant del feminisme tenen especial cabuda les dones 

trans, és a dir, aquelles persones transgènere que van néixer amb sexe biològic masculí, 

i en vida van emprendre la transició fins a convertir-se en dones. Això últim és considerat 

possible a partir de la idea que "masculí" i "femení" són conceptes d'origen cultural i per 

tant poden ser desconstruits. 

− Feminisme separatista: La variant més extrema del feminisme radical, aspira a construir 

una societat solament de dones, com a única alternativa possible al domini patriarcal. 

Entre elles el sexe lèsbic és tingut com la veritable i única forma de sexe que garanteix 

la plenitud de la dona. 

 

PAUTES PER A LA REFLEXIO 

1) Quins aspectes comparteixes amb el Feminisme? 

2) Quins aspectes et generen dubtes? 

3) Quins aspectes canviaries o afegiries des de la teva pròpia vivència? 
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