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ESPAI FAMILIAR ASSOCIACIÓ GABELLA & SED

EN CONTRA DE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE

Destinataris
Grup de mares i pares del centre obert. Espai Familiar
Dia
23 de febrer de 2016
Lloc
Sala Germà Maine
Objectius

-

Saber què se celebra el 8 de març
Conèixer algunes dades sobre desigualtat de gènere
Denunciar aquestes desigualtats

Horari - Desenvolupament
9.30-9.40h: Presentació
9.40h-10.00h: Vídeo “La majoria oprimida”
10.00h-10.30h: Prenem consciència de les dades de la vergonya
10.30h-11.00h: Vídeo de denúncia i sensibilització 8 de març (en
aquesta part ja no estaria tot el grup gran, sinó que només estarien
aquells que volguessin col·laborar en el vídeo-denúncia)

Responsables

Activitats
Presentació
Abans de començar l’activitat ens presentarem com a SED i motivarem
la sessió que estem a punt de realitzar.
Remarcar la idea que s’apropa el 8 de març, què se celebra aquell dia i
perquè.
Vídeo “La majoria oprimida”
Per començar a parlar de les desigualtats de gènere els convidem a mirar
el curt “La majoria oprimida” que tracta la història d’una agressió sexual
amb els rols de gènere invertits (està en francès subtitulat en castellà,
tot i això, si algú no entén el llenguatge les imatges són prou explícites
com per entendre el missatge general).
https://www.youtube.com/watch?v=PSyEJf__A4A
- Perquè, una història que, malauradament, passa tant sovint,
se’ns fa tan estranya aquest curt?
- Perquè hi ha diferències a la manera de tractar entre homes i
dones?
Prenem consciència de les dades de la vergonya

Responsables

SED

SED

SED

SED

Per seguir reflexionant sobre les desigualtats existents avui dia per
temes de gènere presentarem un seguit de dades que ens poden
ajudar a reflexionar.
Llegirem una frase que el grup de pares haurà de classificar (aixecant
una cartolina verda o vermella) segons si creuen que és certa o falsa i
després podem obrir torn de paraula. Les frases són extretes del “mapa
de la vergonya de les desigualtats de gènere”
http://www.social.cat/documents/triptic-mapa-de-la-vergonya.pdf
http://blocs.xtec.cat/avuiesencara/files/2015/01/MAPA-VERGONYA.jpg
o La meitat de la població mundial analfabeta són dones
(la xifra és major, doncs la majoria de persones
analfabetes són dones, un 64%)
o Hi ha països Europeus, com ara Suïssa, on el dret a vot
de les dones no va ser reconegut fins al 1971.
o Actualment, el país amb major nombre de dones
parlamentàries és Rwanda amb més de la meitat de
diputades, mentre que a França només n’hi ha un
19,6%.
o A la Unió Europea les dones cobren una mitjana salarial
del 5% menys que els homes (la diferència encara és
major, d’un 17%)
o Més del 5% de les dones nord-americanes majors de 17
anys admeten haver estat violades (encara ho són més,
14 de cada 100)
o A l'Afganistan 16 de cada 1.000 dones moren durant
l'embaràs o el part. A Austràlia moren 4 de cada
100.000
.0Vídeo de denúncia i sensibilització 8 de març
Per denunciar totes aquestes desigualtats, cada any el 8 de març se
celebra el dia de la dona treballadora. Volem fer un vídeo de denúncia
de situacions com aquestes i per això els demanem col·laboració.
Aquelles mares que, voluntàriament, vulguin participar d’aquesta
activitat gravaran el següent; Per cada frase treballada hi ha una dona
que la llegeix i que se la grava traient-se una cinta de la boca. Darrere hi
ha un cartell amb un hashtag tipus #el8Mdiemprou o
#el8Mdecimosbasta
Des de SED unirem tots els trossos de vídeo i convidarem als receptors
d’aquests a interactuar fent-se una foto amb la imatge del hashtag i
penjar-la a les xarxes socials el proper 8 de març.
Material
- Ordinador, projector, altaveus i accés a internet
- Frases de la vergonya impreses en gran
- Targetes verdes i vermelles
- Càmera, trípode, cinta americana i material per fer el vídeo-denúncia.
Avaluació i propostes de millora

SED

#8Mdecimosbasta
#8Mdecimosbasta

