CAMPANYA 8 DE MARÇ DE 2015 "El sexisme ni en pintura: Desterrant
desigualtats”
INTRODUCCIÓ
El moviment associatiu juvenil està format per noies que dia rere dia contribueixen a la
construcció d’una societat més justa. Des d’àmbits molt diferents, les dones han estat
persones claus en l’assoliment de drets i en la reivindicació per no perdre’ls.
Malauradament el sistema de dominació patriarcal continua vigent a la nostra societat i
incideix en el procés de socialització en totes les esferes de la nostra vida. Aquest
ordre social injust, legitima i perpetua una violència simbòlica i estructural envers les
dones. La integració de creences i estereotips vinculades als models de feminitat i
masculinitat hegemònics i al mite de l’amor romàntic, dificulten desnaturalitzar aquesta
violència no explícita que s’amaga darrere conductes i actituds de submissió,
exclusivitat, possessió, humiliació, etc. I que a més a més criminalitzen de forma
perversa a les dones que la pateixen.
UN 8 DE MARÇ DEDICAT A LA FEINA DE LES DONES JOVES EN EL MÓN
ASSOCIATIU
Des del CNJC i a través de la comissió de gènere, volem que quedi clar que dia a dia
les joves d’aquest país lluitem, ens mobilitzem, ens organitzem i creixem per assolir la
igualtat i accedir a coses tan elementals com el dret al propi cos, a una vida digna, a
ser lliures d’estimar i conviure amb qui i com ho considerem millor, a no ser objecte de
control i a participar i treballar en igualtat de condicions.
És per això que aquest 8 de març, volem que sigui un dia per recordar, donar
visibilitat i reconèixer a totes les noies que han lluitat i que lluiten avui dia des d’una
perspectiva feminista i des de la justícia global.
EL PAPER DE LES ENTITATS JUVENILS
A part de les persones protagonistes d’aquest moviment, també hi ha moltes
organitzacions i entitats que aposten i treballen amb una perspectiva de gènere. Així
doncs, creiem que aquesta és l’ocasió per a compartir iniciatives, projectes i grups
pertanyents al moviment associatiu juvenil que vetllin per aquest objectiu, en comú i
de manera continuada.
EL SEXISME NI EN PINTURA
Serem molt propositives però també, serà una setmana per fer soroll, per queixar-nos
d’allò que no ens agrada i fer-ne denuncia. No suportem sentir-nos analitzades
físicament quan parlem en públic, que ens preguntin què pensen les nostres parelles
de la quantitat d’hores que dediquem a l’activisme, que ens treguin la paraula a les
assemblees per no utilitzar un to de veu prou fort i ferm, que preguntin als nostres
companys homes sobre el contingut d’una temàtica assumint que nosaltres no en
sabrem prou. Aquests són només alguns exemples del sexisme encara tan present en
el moviment associatiu.

D’altra banda volem mostrar el nostre rebuig a què les dones hàgim d’assumir un tipus
de lideratge tradicional masculí a causa de certes cultures organitzatives que
privilegien significats masculins i a les múltiples dificultats que tenim per escapar del
“sostre vidre” quan es vol ascendir professionalment.
També, volem acabar amb els micromasclismes que ens trobem de forma diària a la
nostra vida quotidiana. Aquest sexisme benvolent o violència de baixa intensitat, se
situa a la base de l'espiral de la violència masclista. No tolerem que ens mirin el mòbil,
que ens controlin la forma de vestir, que ens facin xantatge emocional o que ens
assetgin constantment caminant pel carrer.
Tot això ha de sortir a la llum perquè en siguem conscients. Aquest serà el
primer pas per desterrar-les.
EN QUÈ CONSISTIRÀ LA CAMPANYA?
Durant tota la setmana prèvia al dia internacional de les dones treballadores (del 2 al 8
de març) estarem compartint aquest missatge i generant debat a través de les xarxes
socials.
El lema “El sexisme ni en pintura: Desterrant desigualtats” i el hashtag
#FeministesAssociades guiaran una sèrie de publicacions, fotografies i articles
sobre les noies joves en el moviment associatiu.
Volem inspirar, reconèixer-nos, apoderar-nos i explicar al món que el moviment
associatiu juvenil serà feminista o no serà.
LEMA
El Sexisme ni en pintura: Desterrant desigualtats
HASHTAG
#FeministesAssociades
COM HI PODEU CONTRIBUIR?
Penjar i compartir fotografies a les xarxes socials utilitzant el hashtag.
Idees pel contingut de les fotos:
● Podeu compartir la foto d’una companya a la qual admireu i donar noms,
cognoms i cara a les protagonistes del món associatiu.
● Busqueu a l’arxiu de la vostra entitat o el vostre moviment: quines dones han
fet que estigueu avui fent el que feu?
● Sou una junta, assemblea o equip directiu amb tantes noies com nois? Ho teniu
als estatuts? Què diu de la vostra entitat l’equip que la forma? Feu-vos fotos en
grup i mostreu-ho!
Articles, entrades de blog o articles:

●
●

Expliqueu-nos quina estructura teniu, com us organitzeu o quins projectes
esteu portant a terme per desterrar desigualtats. Segur que rebreu molts
comentaris i generareu debat!
Reivindiqueu allò que no us agrada! Poseu sobre la taula les discriminacions, els
micromasclismes o la violència de gènere. Ja ho sabeu, el sexisme ni en
pintura!

