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DECÀLEG DE L’HOME IGUALITARI 

Un home corresponsable és aquell que assumeix responsabilitats domèstiques i de cures 

i les comparteix equilibradament amb tots els membres de la seua família, tant pel que 

fa al manteniment de la llar, com a la criança de la seua descendència, ascendència o de 

membres dependents de la unitat familiar.  

Això ho fa amb la doble convicció que és un acte de justícia de gènere, i també perquè és 

conscient que adquireix un conjunt d’habilitats i coneixements que el doten d’una major i 

necessària autonomia personal.  

Com que té la perspectiva de gènere com a nucli central, s’implica a favor de la igualtat i 

contra el masclisme, i té la necessitat de promoure i visibilitzar models de masculinitat no 

violents i igualitaris. No té por de la pèrdua de privilegis, ni de desconstruir els estereotips 

de gènere i crear un nou –i millor-  model d’home, perquè coneix els guanys de la 

convivència en igualtat, caminant cap a altres  masculinitats que milloren la societat en el 

seu conjunt. Per tant:  
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DECÀLEG DE L’HOME CORRESPONSABLE 

1. Vius i eduques en igualtat i erradiques les tendències i hàbits que subjauen en els 

costums masclistes de tracte discriminatori. 

2. Valores tots els membres de la llar. No permets que cap persona se senta 

menyspreada en cap àmbit de la vida. 

3. Participes en el repartiment equitatiu i responsable del treball domèstic i de cura 

de la teua família, i ets un exemple per als qui t’envolten. 

4. Promous una participació equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de la 

vida sociopolítica, econòmica i cultural, també en els diferents nivells de decisió, en 

igualtat de drets i deures. 

5. Ets coherent entre el teu discurs corresponsable i les accions que fas.  

6. Defenses l’adopció de totes les mesures necessàries que permeten la conciliació de 

la vida familiar, personal i laboral, tant en institucions com en empreses públiques i 

privades. 

7. Participes socialment i dones suport a les iniciatives que afavorisquen l’equitat de 

gènere. 

8. Potències l’ús d’un llenguatge no sexista. 

9. Afavoreixes la comunicació i el diàleg referent a l’equitat de gènere en el teu 

entorn familiar i laboral més pròxim. 

10. Manifestes «tolerància zero» cap a qualsevol tipus de violència contra les dones. 

 


