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Expertes i experts opinen sobre
la importància de l’educació en la igualtat
REflexions sobre Com se socialitza la violència o el trencament de
rols tradicionals, algunes claus en les següents entrevistes
Les expertes i experts valoren “Encoratja’t
Laia Boloix
Requena

Mar Joanpere
Foraster

Monitora.
Grup d’Esplai
Espurnes
Esplugues
de Llobregat

Núria
Solsona Peiró

Centre
de Recerca
CREA

Experta
en coeducació

UB (Barcelona)

“Volem entorns educatius
on els infants es puguin sentir
lliures, sense prejudicis”

“Hem de desmuntar
els models
i actituds violentes”

“Coeducar vol dir, respectant
diferències, arribar a
una educació igualitària”

“Encoratja’t” es basa en la coeducació, que consisteix a formar-se en un entorn on els infants puguin
sentir-se lliures, sense diferències entre ells. La proposta vol que ens fixem en els micromasclismes,
la violència psicològica... en tot allò que costa més
que es vegi per tal de combatre-ho des de la base,
que és el que després fa que es perpetuïn models
que no volem. No neguem que existeixi violència,
però volem donar eines als infants perquè sàpiguen
afrontar-la des d’un punt de vista saludable que els
permeti créixer com a persones.

La socialització ens condueix a un model d’atracció
cap a la violència i l’objectiu és analitzar-la i saber
com ens acaben atraient aquests models i actituds
violentes per desmuntar-los i aprofundir en el llenguatge de l’ètica, el desig, les masculinitats i saber
com treballar tot això des dels esplais, que són un
entorn de formació i aprenentatge molt important
per als nois i noies. Tant en l'àmbit internacional
com a casa nostra les escoles encara no són entorns totalment segurs, hi ha casos de 'bullying',
discriminació, assetjament... les dades mostren
que és urgent començar a treballar aquesta
perspectiva des dels zero anys.

Fins ara les noies i els nois han estat educats de
manera diferent. Coeducar vol dir, respectant les
diferències, arribar a una educació igualitària. Amb
la coeducació volem desmuntar les bases de la
violència masclista, totes aquestes idees, comportaments... que al llarg del temps faran possible que
hi hagi una violència masclista. És fonamental que
escoles i l'educació en el lleure abordin la violència. A través dels mitjans de comunicació estem
rebent constantment 'inputs' violents, per tant, les
escoles i els centres d’educació en el lleure han de
poder contrarestar i oferir un model de pau, de
no-violència i coeduactiu a nois i noies.
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“Escoles i esplais han de ser
espais lliures de violència”

“Hem de reequilibrar la desigualtat
de gènere que es dona socialment”

Escoles i esplais, on nens/es estan sota la tutela d’altres adults, són llocs en
què les institucions deuen vetllar perquè siguin segurs. Ens hem d’assegurar
que són espais on no hi ha violència física ni psicològica. En l’actualitat, els
centres educatius tenen completament oblidades les persones LGTBI o amb
famílies de dos pares o dues mares, ja que ni el currículum escolar ni el sistema educatiu ni el professorat tracta el tema mai. El 70% de les causes de
'bullying' són per conductes de gènere no normatives. Crec que una iniciativa
com “Encoratja’t” ajuda a conscienciar que hi ha coses que es poden fer.
S’han d’elaborar programes transversals, buscar consensos en els claustres
i tenir suport polític.

Tot allò associat al gènere masculí sempre es considera per sobre de tot allò
associat al gènere femení. Això és una perspectiva binària i només aquesta
desigualtat ja genera moltes violències, ja sigui des de la capacitat que tenim
les dones per estar en llocs de decisió a la política, assumir que ens puguin
tocar el cul pel carrer o que ens cosifiquin, que ens valorin només pel nostre
cos. És fonamental que des de les aules i els esplais s’abordi la violència de
manera específica i hem de començar des dels zero anys. Una de les vostres
missions és poder reequilibrar aquesta desigualtat de gènere que es dona
socialment i crec que la proposta endevina bastant la tecla.
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Abacus i Fundesplai, per un Nadal sense estereotips

A

bacus acaba de llançar la campanya “La
joguina que no existeix”, que fa reflexionar sobre el paper que exerceixen
els estereotips de gènere a
l’hora de decidir els regals
nadalencs.

Aquesta iniciativa associa la
imatge de l’Adam, un nino nen,
precisament per reivindicar que
no fa falta crear joguines específiques per a nois o noies i que
cal pensar en la idoneïtat per al
nen o nena sense cap tipus de
limitació de gènere.

Abacus ha posat a la venda
a totes les seves botigues un
paquet solidari amb la imatge
de l’Adam i que inclou unes
ulleres de cartró per veure la
realitat sense estereotips i un
manifest infantil a favor del
dret al joc sense estereotips.

Cada paquet solidari té un
preu de 2 euros.
Els beneficis d'aquesta campanya es destinaran a Fundesplai i la seva proposta
“Encoratja’t” per la igualtat
de gènere a esplais i escoles.

