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Interrogants i principals idees
per reflexionar
A partir de la Jornada Associacionisme en femení, construïm ciutadania s’ha
posat diferents qüestions a reflexió. A continuació fem un resum dels principals
interrogants i idees que va aparèixer per tal de continuar treballant aquests temes
en altres espais com ara la comissió de treball sobre participació i lideratge del
Consell de les Dones del Baix Llobregat.

Les dones sempre han construït ciutadania, sempre han anat conquistant terrenys que els
hi havien estat vetats. Han sortit de l’espai domèstic, han trencat la dicotomia entre allò
públic i allò privat, tot transgredint les maneres imposades de pensar la realitat.
Des de la revolució francesa fins l’actualitat hem anat conquerint espais i aquesta
conquesta de drets ha beneficiat i beneficia a tota la societat.
Les fites assolides no són inamovibles, són fluctuants i actualment hi ha el perill d’involució.
D’aquí la necessitat d’obrir nous interrogants i reflexionar sobre el context actual.

a)

Moviment feminista
►

►
►
►
►
►

►

quines formes organitzatives adopta el moviment feminista
 S’han d’analitzar totes les formes, des de les més institucionals i
consolidades, a les més informals i emergents.
com s’articulen discursos amb els moviments emergents
quin paper tenen les entitats de dones dins del moviment
quins són les revindicacions històriques i com s’articulen a la realitat actual
Quins són els discursos que tenen la capacitat d’incloure i sumar col·lectius i
institucions diverses.
De quina manera apropar institucions, organitzacions més consolidades amb
col·lectius i formes emergents d’organització social que s’identifiquen amb la
lluita feminista.
Quines formes estan adoptant les desigualtat i els mecanismes que les
reprodueixen.

b)

Associacions de Dones
►

►

►
►
►
►

c)

Reivindicacions feministes
►
►
►
►

d)

Ens hem quedat sense continguts?
Hem de donar-li la volta a aquestes reivindicacions i adaptar-les a les noves
formes de desigualtat existents, als nous discursos.
Si el model continua sent el masculí, no es canvia res. Les reivindicacions
feministes són bàsicament estructurals, requereixen canvis profunds.
Molts dels moviments emergents actualment com ara el 15M han recuperat i
incorporat idees del discurs feminista.

Paper de les administracions públiques
►

►

e)

De quina manera es pot visibilitzar el paper que juguen i han jugat per
l’empoderament de les dones, alhora de fer xarxa, intercanviar coneixements,
articular demandes en l’agenda política, etc...
Quins són els elements que defineixen una associació de dones, una associació
feminista, una associació amb perspectiva de gènere, una associació mixta,
etc...
Com identifiquem el col·lectiu de dones específic al qual s’adrecen les
associacions de dones
Com recuperar el sentit del treball i la tasca que desenvolupen per tal de
difondre-la
De quina manera es poden apropar
És molt dura la tasca diària de les associacions: la burocràcia, la necessitat de
finançament per tirar endavant projectes, etc... Totes aquestes traves dificulten
la participació.

Les dones polítiques, aquelles que es troben a les institucions i estan
sensibilitzades han fet i estan fent una gran feina de visibilització de les
reivindicacions feministes. En alguns casos, sembla que siguin les institucions
qui estigui “tirant del carro”.
Durant els últims anys s’observa com les institucions s’han impregnat de
discursos feministes gràcies a les complicitats de les dones polítiques i les
entitats feministes. Això té efectes positius i negatius que cal analitzar.

Memòria històrica
►
►

►

És bàsica ja que fa menys de 100 anys era impensable que les dones
participessin.
Amb la II República va augmenta el número de dones que van participar en
diferents projectes polítics, accions socials, etc... Amb el cop d’estat i el
Franquisme es va potenciar els rols tradicionals de gènere i les dones van ser
privades dels seus drets i relegades a l’àmbit domèstic. Als anys setanta, amb
els moviments antifranquistes, el moviment feminista s’enforteix.
S’ha de tenir la capacitat de recuperar la memòria històrica de la lluita feminista i
enllaçar-la amb la nova energia de les dones joves.

