PRESENTACIÓ CAMPANYA ESPAIS LLIURES DE MASCLISME
El sindicat STEI es vol adherir a la campanya Espais lliures de masclisme que està
desenvolupant l'Organització de Dones d’STES Intersindical.
Bàsicament, consisteix en què les treballadores i els treballadors que així ho
consensuïn en assemblea o en claustres declarin els seus centres de treball com a
Espais lliures de masclisme. En realitzar aquesta declaració, es comprometen a vetllar
per garantir els drets i les llibertats de les empleades i dels empleats del centre
educatiu, així com els de l'alumnat.
D'aquesta forma, volem que des dels centres educatius es contribueixi a aconseguir
una societat millor i més igualitària. És necessari sensibilitzar el professorat i tota la
comunitat educativa sobre la importància d'una pràctica professional que contribueixi
a impregnar l'educació de valors, d'igualtat i de respecte mutu. A més, hem de buscar
estratègies perquè la convivència en igualtat sigui el punt de partida per a una
convivència saludable i de resolució pacífica de conflictes als centres educatius i en la
vida social. D'altra banda, hem de contribuir a analitzar els diferents materials (llibres
de text, material escolar, revistes, videojocs, etc.) que empra l'alumnat i evidenciar els
valors sexistes que inclouen, així com vetllar per incloure les aportacions de les dones
en les diferents branques del coneixement al llarg de la història. Per una altra banda,
hem de contribuir a detectar i eradicar els micromasclismes que, per desgràcia, estan
tan arrelats en la nostra cultura.
Si volem acabar amb la xacra social que suposen els feminicidis, l'expressió última i
més miserable de les violències masclistes, que en el 2015 es va cobrar la vida de més
de 90 dones, hem d'acabar amb el masclisme en tots els seus àmbits i, com no, també
en l'educatiu.
Us animem a unir-vos a aquest projecte i a aconseguir que als vostres centres
educatius, la igualtat i el respecte entre totes i tots sigui una realitat. Les persones que
estiguin interessades en el projecte poden accedir a tota la informació sobre el mateix
a la pàgina web del nostre sindicat. Amb els centres de treball que s'adhereixin al
projecte crearem una Xarxa d'espais lliures de masclisme a nivell estatal perquè
puguin contactar entre sí i anar valorant l'aplicació del mateix. Per a això,
l’Organització de Dones d’STES-Intersindical ha creat un compte de correu electrònic
des d'on gestionar-ho: espacioslibresdemachismo@gmail.com. O també ens podeu
enviar la informació a dona@stei.cat.
Gràcies a totes i a tots per endavant pel vostre compromís en la lluita contra les
violències masclistes!

