8 de març
Dia Internacional
de la Dona

Activitat

COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE
El Dia Internacional de la Dona és una data
que se celebra a molts països del món. Des
de fa no menys de noranta anys dones de
tots els continents —sovint separades per
fronteres nacionals i diferències ètniques,
lingüístiques, culturals, econòmiques i polítiques—, s’uneixen per celebrar el seu dia i per
mantenir viva la lluita en pro de la igualtat, la
justícia, la pau i el desenvolupament.

L’activitat s’emmarca en la campanya No hi ha somnis impossibles,
Desperta! que en moltes de les cases i
plataformes educatives amb les que treballem ja teniu present i als projectes de la
qual esteu donant suport.

A les escoles i plataformes socials d’activitat diària, proposem que l’acció tingui lloc
el divendres 8 de març. En centres juvenils i
En ocasió d’aquest dia des de les ONGD sa- parròquies es pot plantejar durant el cap de
lesianes ens posem en contacte amb vosal- setmana del 9-10 de març.
tres per proposar-vos una acció per a aquesta jornada.

Amb l’objectiu de:

• Prendre consciència que a nivell mundial de cada nou persones d’entre 25 i 34 anys
que estan vivint en condicions de pobresa extrema 5 són dones.
• Conèixer les accions que les ONGD salesianes estan duent a terme al nostre país i en
altres llocs del món per restituir i garantir els drets de moltes dones i nenes.
• Ser conscients de les desigualtats de gènere i realitzar propostes de millora en el
nostre entorn més immediat per contribuir al canvi d’aquesta situació.

Proposem:

• Visionat del vídeo del Dia Internacional de la Dona elaborat per les ONGD.
• Desenvolupar l’activitat grupal Compromís amb la igualtat de gènere.
• Difondre a les xarxes socials i els canals de comunicació propis les accions desenvolupades amb les etiquetes #DiadelaDona #Nohihasomnisimpossibles.

Activitat grupal: Compromís amb la igualtat de gènere

La metodologia d’aquesta activitat és molt senzilla, però alhora molt pràctica i esperem que
també transformadora.
Hem vist al vídeo projectat algunes xifres que ens mostren la desigualtat existent entre els
homes i les dones en el món, una realitat que nega la igualtat de gènere i que ens anima a
seguir lluitant per canviar-la.

www.nohihasomnisimpossibles.org

Pas 1:

Proposem parar-nos a pensar durant un parell de minuts sobre una situació a l’escola, a
casa, amb les teves amistats, en família, etc., en la qual identifiques actituds masclistes i accions que fomentin la desigualtat.
Exemples:
• A l’escola, juguen al mateix nois i noies? Algú tracta de forma diferenciada nens i nenes? Pensem que nens i nenes poden tenir diferent rendiment en l’esport, i en qüestions
acadèmiques?
• A casa, qui assumeix les cures? Qui fa els treball de bricolatge? Qui pren decisions en les
compres quotidianes? I les compres grans? Es tracta de forma diferent els fills i les filles?
• Qui se sol pensar que està més capacitat per desenvolupar tasques tècniques mecàniques?
• Com poden expressar els seus sentiments homes i dones o nens i nenes?
• Com s’ocupen de la seva imatge personal homes i dones o nens i nenes?
• Com esperem que resolguin els conflictes homes i dones o nens i nenes?
• Qui ostenta el poder en les relacions de parella?
• Hi ha igualtat entre les dues persones? Qui sol assumir el lideratge en els grups?

Pas 2:

Un cop ho tinguem clar, cada persona ho escriu en un paper. Just a sota, escriu quina acció
creu que es pot realitzar per canviar aquesta situació i treballar per la igualtat de gènere.

Pas 3:

• Opció 1: es recullen els papers i un/a o diversos/es portaveu/s els van llegint.
• Opción 2: es recullen els papers i cada noi/a el llegeix en veu alta.

Pas 4:

Si hi ha temps, es genera un petit debat sobre els punts de vista que han sortit, moderat
per un educador/a.

Pas 5:

Finalment s’extreuen alguns compromisos de millora que es plasmen en algun suport/
plataforma de l’espai educatiu (pissarra, cartellera, carpetes compartides, etc.) per tenir-ho
present durant tot el mes de març.

www.nohihasomnisimpossibles.org

