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MANIFEST 8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Avui, 8 de març, en motiu del dia Internacional de les Dones, des del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya volem continuar reivindicant l’eliminació de les discriminacions de gènere
i , en especial, volem posar de manifest la doble discriminació que pateixen les dones joves. Les
dones joves no tenen les mateixes oportunitats que els seus homòlegs masculins i, a més, en
tant que joves són susceptibles de patir situacions de precarietat i vulnerabilitat social que
actualment afecten al conjunt de la joventut.
Celebrem les millores que s’han aconseguit en relació l’eradicació de les desigualtats i
discriminacions de gènere al llarg de les darreres dècades, tanmateix no hem oblidar que
encara queda molt camí per recórrer i molts obstacles a vèncer en els àmbits econòmic, polític,
social i cultural en relació a la igualtat entre homes i dones.
En l’àmbit econòmic i del treball, les dones joves constitueixen un grups amb un risc elevat
d’exclusió i amb una considerable dificultat d’accés al mercat laboral. La precarietat laboral de
les dones joves està a l’ordre del dia, doncs elles tenen els sous més baixos, les pitjors
condicions contractuals, així com unes majors dificultats de conciliació entre la vida personal,
laboral i comunitària que els homes joves. Tots aquests condicionants incrementen el risc de
dependència d’aquestes dones i el retard en formar part de la vida adulta.
A banda del solapament entre l’eix de gènere i el d’edat també cal tenir en compte l’existència
d’altres variables com la classe social o l’origen ètnic que sumades al fet de tractar-se de dones
joves influeixen de decisiva en l’agreujament de les situacions de desigualtat.
Les estructures socials de l’àmbit polític i de la vida associativa responen també a un patró
masculí, que condiciona les possibilitats d’incorporació de les dones als diferents àmbits de
participació social. Sovint a les associacions, en general, i també a les associacions juvenils
manca una perspectiva de gènere, així com una atenció concreta a la realitat específica de les
dones i les seves situacions de desigualtat i les dificultats d’accés a determinades esferes
públiques. A més a més, sovint també hi manca una perspectiva crítica per combatre altres
desigualtats o discriminacions, com poden ser per raó de classe social, ètnia, o orientació
sexual. Les associacions necessitem molta més formació per produir el canvi necessari, tant pel
que fa a l’interior de les entitats com pel que fa a les accions que realitzem.
En aquest sentit, cal que continuem avançant en les lluites per l’eliminació dels obstacles que
encara avui pateixen les dones per accedir en igualtat d’oportunitats amb els homes a, molts
espais de la nostra societat, així com en l’equiparació de drets entre ambdós col·lectius. En
aquest sentit, es fa també necessari reivindicar l’accés a una nova distribució del temps de vida
que permeti compatibilitzar en condicions d’igualtat els usos del temps i les responsabilitat
compartides en les activitats laborals, personals i socials.
Per tal d’assolir aquest repte, cal treballar des d’una perspectiva de gènere de forma transversal
per tal d’assolir una nova organització dels processos de presa de decisions, dels espais i dels
temps, de les estructures, de les formes de treball, etc. Començant des de l’àmbit educatiu per
aconseguir la superació dels estereotips i de la jerarquització d’un sexe sobre l’altre. El primer
pas és reconèixer el conflicte i ser capaç de construir nous models que superin els actuals, en
l’àmbit familiar, en primer lloc, i en l’àmbit escolar i de l’educació formal i no formal
posteriorment.
Des del CNJC també ens sembla important tenir en compte les qüestions relatives a la salut
sexual i reproductiva, així com a les polítiques de joventut en aquesta matèria. La sexualitat
involucra aspectes de caràcter biològic, psicològic, sociològic i cultural. Considerem doncs que
cal una perspectiva de gènere a l’hora d’afrontar les decisions i mesures que s’adoptin en
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matèria de salut sexual i reproductiva. En aquest sentit, considerem que les polítiques de
joventut en aquesta matèria han de prioritzar, d’una banda l’aposta per la prevenció i
l’educació, i de l’altra, el reforç de la capacitat de decisió i de responsabilitat de la gent jove.
Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ens hem proposat la tasca de
sensibilitzar i formar a les entitats juvenils en les desigualtats de gènere existents i donar eines
per poder aplicar noves formes de treball i organització que incorporin tant la perspectiva de
gènere com el foment de la no discriminació. Amb la intenció de dotar a les entitats de les eines
i instruments per treballar per a la igualtat de gènere, des del CNJC volem oferir aquest any,
amb la col·laboració del Institut Català de les Dones, una sèrie de sessions de formació
destinades a les entitats juvenils en les quals es puguin abordar diferents aspectes que
considerem importants.
La nostra proposta és realitzar quatre sessions formatives, dinàmiques i participatives que
tractarien les temàtiques relatives a les desigualtats de gènere i a les polítiques públiques per
garantir la igualtat entre homes i dones. A més a més, se centrarien també en clarificar tots
aquells conceptes i perspectives al voltant de les desigualtats i discriminacions de gènere, i
finalment, tractarien de donar a conèixer diversos instruments i recursos que puguin facilitar el
treball de les entitats a favor de la igualtat de gènere.

