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Introducció
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En els últims anys totes i tots hem sentit a parlar o hem
parlat de gènere: violència de gènere, estudis de gènere,
diferències sexe-gènere, etc. Però no sempre queda clar
què es vol dir amb aquest terme i, a més, donem totes les
persones el mateix sentit a aquesta paraula?

Evidentment, no tots entenem el mateix per gènere ni
utilitzem aquest terme amb el mateix sentit ni la matei-
xa finalitat; ni tan sols l’acceptem unànimement. Fa unes
dècades, gènere s’utilitzava només dins del moviment
feminista per analitzar el que significava ser dona o home
en un determinat context. Progressivament el terme s’ha
anat popularitzant fins entrar a formar part del vocabulari
dels organismes internacionals que treballen per l’elimi-
nació de les desigualtats. Tot i això, sol produir-se certa
confusió en parlar de gènere com a sinònim de dones;
però això sí que està clar, gènere no significa dona.

La lluita de les dones per la igualtat té una llarga història,
treballant de forma organitzada des del segle XVIII. Els
moviments de dones en general i el moviment feminista
en particular, unes vegades amb més ímpetu, d’altres de
manera més desorganitzada, han treballat contra la situa-
ció de subordinació i marginalitat en què sempre han vis-
cut les dones. Cal tenir en compte que els canvis socials
són lents i troben oposició de determinats sectors, però
també van trobant suport.

El que es pretén amb aquest material és conèixer quines
han estat les relacions entre dones i homes, com s’han
desenvolupat al llarg de la història i com han anat evolucio-
nant les diferents teories que les interpreten fins arribar al
concepte de gènere; saber el seu origen i evolució, per
què ens serveix i com utilitzar-lo. Des de tots els àmbits es
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parla de gènere, ja sigui per criticar-lo o per utilitzar-lo com
a eina d’anàlisi. 

Per a això analitzarem com està avui dia la situació de les
dones, si han aconseguit avançar en l’emancipació; si els
moviments organitzats de dones continuen tenint validesa
tenint en compte que en l’actualitat, a molts països, les
dones tenen, almenys en aparença, una situació d’igualtat.
I és que quan parlem d’igualtat és necessari diferenciar
entre igualtat formal i igualtat real. No n’hi ha prou amb eli-
minar de les lleis les discriminacions per raó del sexe, ja
que les normes i els costums continuen marcant les pau-
tes socials que mantenen les desigualtats.

Per explicar el sistema sexe-gènere analitzarem els rols i
estereotips de gènere, els espais públic i privat, així com
l’androcentrisme. També analitzarem el sexisme en el llen-
guatge i les relacions entre gènere i cultura.
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Història del feminisme

Situació 
de les dones

en el món

I



Les dones sofreixen unes condicions de subordinació,
que si bé són diferents en funció del lloc de naixement, la
classe social de pertinença o el color de la pell, són simi-
lars pel fet que en totes les cultures tenen unes condi-
cions de vida pitjors, menys possibilitats d’accedir i con-
trolar els recursos i participar en la presa de decisions que
els homes. Tant des dels organismes internacionals, com
des de les organitzacions socials, s’ha posat de manifest
aquesta situació i es considera una necessitat la igualtat
de drets i oportunitats.

Paraules clau: 
Drets de les dones, desigualtat, feminització de la
pobresa, diversitat, canvi, apoderament.

«Els drets de les dones són responsabilitat de
tota la humanitat». Aquest fou el missatge
del Secretari General de Nacions Unides,
Kofi Annan, en ocasió del Dia Internacional
de la Dona, el 8 de març. En les últimes
dècades podem dir que a molts països s’ha

evolucionat positivament pel que fa als drets
de les dones, però això no vol dir que la situa-
ció de desigualtat hagi desaparegut. Les
dones continuen sense poder exercir els
seus drets: sense tenir accés i control als
recursos, serveis i oportunitats en condi-
cions d’igualtat; sofreixen pitjors condi-
cions de treball, no gaudeixen d’autono-

mia en la presa de decisions sobre les
seves pròpies vides, tenen impediments
per accedir a llocs de treball de responsa-
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bilitat, són minoria en els Parlaments de tots els  països i,
en general, tenen unes condicions de vida  pitjors que els
homes.

Vivim en un món caracteritzat per la desigualtat per motiu
d’estatus social, de religió, d’ètnia, d’edat, d’orientació
sexual i, per descomptat, de sexe. El Banc Mundial a la
conferència celebrada a Berlín el 27 de febrer de 2007,
assenyalava que les dones i les nenes viuen avui millor
que les seves àvies, però que tot i les millores aconsegui-
des continuen estant a la saga des del punt de vista eco-
nòmic. Segons UNIFEM, la pobresa és un obstacle perquè
les dones accedeixin a l’educació, a l’enfortiment econò-
mic i a la participació política. 

Eradicar la pobresa extrema i la fam és el primer dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), apro-
vats a l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2000.
El tercer d’aquests objectius fa referència a aconseguir
apoderament i autonomia de les dones, com a fi i mitjà per
atènyer el desenvolupament humà sostenible.

La discriminació de gènere comença aviat. A Àsia hi ha una
xifra desproporcionada de naixements de barons i una pre-
sència exagerada de nens menors de cinc anys, sobretot a
la Xina i a l’Índia, el que suggereix l’existència de feticidis i
infanticidis selectius per gènere en els dos països més
poblats del món. 

Es calcula que més de mig milió de dones —una dona per
minut, aproximadament— moren a l’any com a resultat de
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les complicacions durant l’embaràs o el part. Més del 90%
de les morts es produeixen a Àfrica i a Àsia1. 

El segle passat va ser el més violent de la història i la major
part d’aquesta violència es va exercir contra les dones, tant
en temps de guerra com de pau. La violència de gènere s’u-
tilitza per controlar les dones, i pren moltes formes, des de
la violació i l’assassinat fins a la mutilació genital femenina2.

La salut de les dones i els homes és diferent com a conse-
qüència de les diferències biològiques, però també és el
resultat dels condicionants de gènere.

Segons l’OMS, la salut és un estat complet de benestar físic,
mental i social, i no només l’absència d’afeccions o de malal-
ties. 

Les desigualtats en matèria de salut es manifesten tant en
la malaltia com en la forma de percebre-la. Dones i nenes
són més vulnerables en ser elles les encarregades de la cura
de persones malaltes, al mateix temps que la cura que
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reben és, en molts casos, pitjor que la que reben els homes.
Si bé és cert que les dones viuen més anys que els homes,
la seva salut és pitjor, com hem esmentat anteriorment, a
causa dels condicionants de gènere. 

Vegem algunes dades:

A Espanya el 74,1% dels homes considera la
seva salut «bona o molt bona», mentre que
aquesta percepció es redueix al 63,6% en les
espanyoles. La depressió, ansietat i altres tras-
torns mentals afecten el 20% de les dones i el
8% dels barons. 

Enquesta Nacional de Salut, 2006.

«Si es pot dir que l’any 2020 el nombre de morts
(causades pel VIH/SIDA) a Àfrica s’aproparà al
nombre de morts, civils i militars sumades, de les
dues guerres mundials del segle XX, aleshores
caldria dir també que una gran majoria d’aquestes
morts seran dones i nenes. El cost en dones i
nenes va més enllà de l’imaginable, planteja a
Àfrica i al món un repte pràctic i moral que
col·loca el gènere en el centre de la condició
humana».

STEPHEN LEWIS: Enviat del Secretari General de Nacions
Unides per a Àfrica en temes relacionats amb el VIH/SIDA.
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1 Estat Mundial de la Infància 2007. La Dona i la infància. El doble divi-
dend de la igualtat de gènere. UNICEF, pàg 5.
2 Van der Gaag, Nikki: En lucha. Las mujeres y sus derechos. Dossieres
para entender el mundo. Intermón Oxfam. 2005. Pàg 135.



La feminització de la pobresa és un fenomen creixent:
dels aproximadament 1.500 milions de persones que
viuen amb 1 dòlar o menys al dia, la majoria són dones. A
més, la bretxa que separa els homes de les dones atrapa-
des en el cicle de la pobresa ha continuat ampliant-se en
l’últim decenni, fenomen que ha arribat a conèixer-se
com «la feminització de la pobresa». La pobresa insereix
les dones en múltiples estrats de discriminació i dificulta les
seves capacitats per reclamar els seus drets. 

La major vulnerabilitat de les dones als processos d’empo-
briment ve determinada per les condicions precàries en
què elles accedeixen al mercat de treball, la seva extensa
dedicació a tasques no remunerades, els seus dèficits d’a-
limentació, educació i atenció sanitària, així com el seu
menor accés i gaudi de béns i drets econòmics, socials i
culturals en comparació amb els homes3.

Vegem algunes dades4:
El 70% de les persones que viuen en la pobresa
són dones.
500.000 dones moren cada any per complica-
cions relacionades amb l’embaràs i el part.  
Les dones representen dos terços de les perso-
nes adultes analfabetes del món.  
Una de cada tres dones del món pateix algun
tipus de violència al llarg de la seva vida.
El 2006, la diferència salarial entre homes i dones
en alguns països va ser d’entre el 30% i el 40%.
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3 MURGUIALDAY, Clara: Feminización de la pobreza: Diccionario
Hegoa. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/99
4 ANTOLÍN VILLOTA, Luisa: Informe d’anàlisi de context per al
diagnòstic del conveni AECI. «La mujer factor clave para el des-
sarrollo», novembre 2006.
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Les dones dels països empobrits no posseeixen
ni el 2% de la terra conreable però produeixen el
70% dels aliments.
Una mare angolesa té 16 vegades més probabi-
litats que una dona europea de morir en l’emba-
ràs o durant el part.
A Espanya la taxa de desocupació femenina va
ser de l’11,4% enfront del 6,1 de la masculina5.

Quan parlem de la situació de les dones en general hem de
matisar, ja que, tot i que és cert que com a conseqüència
dels condicionants de gènere pateixen discriminacions i en
molts casos marginalitat, són les dones dels països empo-
brits les que tenen unes condicions de vida més desfavora-
bles. De fet, la diversitat existent desmitifica la idea que les
dones formen un col·lectiu homogeni. No només existeixen
diferències entre països, sinó també entre les regions de
cada país: els condicionants de gènere són molt diferents en
funció del país i la cultura d’origen, la classe social o el lloc
de residència.

La persistent i creixent càrrega de la pobresa que afecta les
dones és la primera de les dotze esferes d’especial preocu-
pació que es van tractar a la IV Conferència Mundial de
Nacions Unides sobre la Dona celebrada a Beijing, el 1995.
Promoure el compliment de les principals conclusions i
estratègies de treball d’aquesta conferència, contingudes a
la Plataforma d’Acció de Beijing6, és l’eix central de la cam-
panya «Mou-te per la igualtat» en la qual es troben aquests
materials.  

15
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5 Institut Nacional d’Estadística (INE), Espanya, 2006.
6 La Plataforma d’Acció de Beijing és el document més complet produït per
una conferència de Nacions Unides en relació als drets de les dones, ja que
incorpora el que es va aconseguir en conferències i tractats anteriors, tals
com la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre l’elimi-
nació de totes les formes de discriminació contra la dona (1979) i la
Declaració de DDHH de Viena (1993).
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La feminització de la pobresa ha estat una constant al llarg
de la història que s’ha mantingut oculta. Les dones no
només suporten una càrrega desproporcionada de la
pobresa mundial, sinó que en alguns casos la globalització
ha augmentat aquesta bretxa, ja que les dones perden una
proporció molt superior d’ocupació, prestacions i drets
laborals7.

L’OIT adverteix: «A pesar dels progressos encara
hi ha massa dones atrapades en feines mal retri-
buïdes, amb freqüència en l’economia informal,
sense suficient protecció legal, amb poca o cap
protecció social, i amb un alt grau d’insegure-
tat»8.

Tot i que mai hi ha hagut tantes dones en el mercat de tre-
ball, les desigualtats respecte als homes persisteixen i les
diferències són molt acusades en funció de les regions.
Segons dades de l’Organització Internacional del Treball
(OIT), l’expansió de l’economia mundial s’ha desentès de
les dones9.  

La taxa de desocupació de les dones continua
sent superior a la dels homes. L’any 2006 les
dones de tots els països tenien més probabilitats
d’estar desocupades que els homes. En el
mateix any hi havia 81,8 milions de dones sense
feina, malgrat que volien treballar. Aquesta xifra
va augmentar un 22,7% respecte a la dècada
anterior.

Font: OIT. Tendències mundials de la desocupació en les dones.
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Segons María Ángeles Duran10, la feina no remunerada,
incloent el voluntariat, suposa a Espanya el 60,71% del
PIB. Al voltant del 80% d’aquesta feina la fan les dones.
L’atenció a les persones dependents sempre l’han realitza-
da les dones, i s’ha introduït una variant en els últims anys:
les dones immigrants, majoritàriament, fan aquestes tas-
ques de cura, al mateix temps que altres dones de la seva
família tenen cura dels seus propis fills i filles, continuant
així la cadena de la cura femenina.  

Això ens porta a parlar de la divisió sexual del treball, que
en paraules d’Ana Amorós, és el repartiment social de tas-
ques en funció del sexe, que es tradueix en la immensa
majoria de les societats en una jerarquització quant a la
valoració social i econòmica atorgada a les funcions que
homes i dones desenvolupen; valoració que es realitza en
perjudici de les dones i que es tradueix en una desigualtat
entre ambdós sexes11.
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Podem preguntar-nos què passaria si:

Qualsevol dia se’ls espatllés el despertador a

totes les dones immigrants?

Si totes les àvies es declaressin en vaga?

7 www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/at_a_
glance.php?lang=spn
8 La igualdad en el trabajo, afrontar los retos que se plantean. OIT, 2007.
9 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40318
10 DURAN, María Ángeles: La contribución del trabajo no remunerado a
la economía española. Instituto de la Mujer, Madrid, 2002. 
11 AMORÓS, Ana: «Divisió sexual del treball». A 10 palabras sobre la mujer.
Coordinat per Celia Amorós. Verbo Divino, Navarra, 1995. 4ª Edició, pàg 258.



També pel que fa a l’educació hi continua havent grans
desigualtats: amb molt poques excepcions, en el món en
desenvolupament les nenes tenen menys possibilitats que
els nens d’assistir a classe. 

Unes recents estimacions d’UNICEF indiquen que la mitja-
na de les nenes que van a l’escola secundària en els paï-
sos en desenvolupament és només del 43%. Són moltes
les raons per les quals les nenes no van a l’escola o que
l’abandonen quan arriben a la pubertat: la imposició de les
tasques domèstiques i de la cura de les persones grans, i
fins i tot de les seves germanes o germans petits; la
manca de sanejament a l’escola, l’escassetat de referents
femenins, el matrimoni infantil, la maternitat primerenca o
la fustigació sexual i la violència, entre d’altres12.

Que es distribueixi de forma més igualitària l’educació,
com a dret humà universal, ha esdevingut una de les
estratègies fonamentals per «alleugerir la pobresa».
Universalitzar l’educació primària i promoure la igualtat
entre els gèneres són els dos objectius relatius a l’educa-
ció continguts a la Declaració dels Objectius de Desen-
volupament del Mil·leni13. Igualment, a la Plataforma
d’Acció de Beijing, la promoció del dret a l’educació de les
nenes i dones juga un paper fonamental.
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Dret a l’educació

12 Estat Mundial de la Infància 2007. La
Mujer y la infancia. El doble dividendo de
la igualdad de género. UNICEF. Pàg 4.
13 Els dos objectius d’educació inclosos
en els ODM —universalitzar l’educació
primària (quatre anys d’escolarització) i
promoure la igualtat entre els gèneres
(matrícula i culminació de l’escola pri-
mària)— són molt més restringits que
els acordats una dècada abans en la
iniciativa de l’ONU Educació per a tots.
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Pel que fa a la pre-
sència de les do-
nes en la presa de
decisions la propor-
ció és encara molt
baixa. Tot i que en
les últimes dècades
s’han produït canvis
importants i el nom-
bre de dones és con-
siderablement més
gran, les diferències
entre dones i homes 
continuen sent importants. 
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Segons l’últim informe de

l’ONU, hi ha 77 milions de nenes i

nens en edat escolar que no van a l’escola,

dels quals dos terços són nenes.

La Xina té 55 milions de dones analfabetes,

segons assenyala Zhao Shaohua, vicepresi-

denta de la Federació Nacional de

Dones de la Xina.

Sa

bie
s que:

Dret a participar en la presa 
de decisions polítiques

L’any 2006, només hi havia 7

dones caps d’Estat en el món:

Michelle Bachelet a Xile

Ellen Jonson-Sirleaf a Libèria

Mary Mcaleese a Irlanda

Vaira Vike-Freiberga a

Letònia 

Tarja K. Jalonen a Finlàndia

Gloria Macapagal a Filipines

Angela Merkel a Alemanya



Les dones de tot el món estan aconseguint major represen-
tació a institucions polítiques, econòmiques, culturals… i
estan ocupant l’espai públic. Segons l’Institut d’Inves-
tigacions i Capacitació de les Nacions Unides per a les Dones
(Instraw), les dones han aconseguit el 16% de representa-
ció parlamentària. A pesar que aquesta dada representa un
èxit molt relatiu, és cert que és un gran pas que està per-
metent visibilitzar a les dones en una esfera que fins ara els

estava vedada. A més, existeixen dades molt significati-
ves dels canvis que s’estan produint a alguns països i

que ens permeten ser optimistes:

Ruanda 48% 
Suècia 45,3%
Costa Rica 38,6%
Espanya 36%
Mèxic 22,6%
Mauritània 17,9%
Mitjana d’Ásia 16,1%

Moltes organitzacions de dones estan lluitant pels seus
drets, reivindicant el respecte a les seves diferències ètni-
ques i una forma d’organització diferent. El respecte per la
diversitat ha de ser un punt de recolzament perquè les
dones de diferents cultures puguin treballar juntes en la
defensa dels seus interessos. Moviments de dones de tots
els continents treballen per l’emancipació i apoderament
de les dones; només així les dones podran prendre deci-
sions sobre les seves vides, tenir autonomia i desenvolu-
par les seves capacitats.
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Apoderament
El procés pel qual les persones, les organitzacions o

els grups mancats de poder prenen consciència de les

dinàmiques del poder que operen en el seu context vital,

desenvolupen les habilitats i la capacitat necessàries per

aconseguir un control raonable sobre les seves vides, exer-

citen aquest control sense infringir els drets d’altres i recol-

zen apoderament d’altres en la comunitat.

Mc Whirter, 1991.

En tots els països les dones són una força important de
canvi i desenvolupament, tant econòmic com polític i cultu-
ral. Les dones contribueixen al desenvolupament econòmic
dels països també per mitjà de l’emigració. Si prenem com
a exemple la immigració a Espanya, són elles les que majo-
ritàriament emigren i les que envien més diners als seus paï-
sos d’origen per mantenir les seves filles, els seus fills i
altres membres de la família.

Les dones han treballat sempre per la seva emancipació, ja
sigui amb moviments organitzats o a títol individual. Els
moviments organitzats de dones tenen diversos segles
d’història i els moviments feministes han lluitat per aconse-
guir la igualtat de drets. A Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el
Carib les dones porten dècades organitzant-se per lluitar per
unes societats més justes, a vegades per la supervivència,
però assenyalen la necessitat de redefinir el feminisme per
fer-lo més inclusiu. Com han evolucionat les organitzacions
de dones en la defensa dels seus interessos serà el tema
que veurem seguidament.
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Prendre consciència dels drets

Situació de les dones en el món



1) AMARTYA SEN
(Premi Nòbel d’Economia), en el llibre La Mujer Ausente diu
que «falten més de 100 milions de dones». 

• Llegint el text del capítol I, quins factors
creus que augmenten la mortalitat de
les nenes i dones?

• Observa a la taula14 el nombre d’ho-
mes per cada 100 dones. On són
aquestes dones «que falten»?

• Et convidem a llegir dos articles que
ens mostren els factors econòmics,
socials i culturals que influeixen en l’ab-
sència de les dones:
– «Falten més de 100 milions de do-
nes15» en el llibre La mujer ausente.
– «Infanticidi a l’Índia. Morir per néixer
nena»: www.elmundo.es, el 13/05/2007.

2) PRENDRE CONSCIÈNCIA

Si vols treure el cap per la pobresa, la migració, les malalties i crisis oblidades
amb una visió de gènere, pots veure Invisibles –sèrie de documentals produïts
per Bardem (2007) en col·laboració amb Metges sense Fronteres16– que ens
mostren la lluita personal i col·lectiva de les dones en el món.

22

Una visió de Gènere... és de justícia

Activitats

¿
?

GRUPS 
D’EDAT

HOMES PER CADA
100 DONES

TOTAL 101,4

0 - 9 106,5

10 - 19 106,0

20 - 29 104,4

30 - 39 103,8

40 - 49 100,9

50 - 59 97,6

60 - 69 92,3

70 - 79 80,2

80 + 56,3

14 Gràfic elaborat pel U.S. Census Bureau.
15 SEN, Amartya (1991): «Faltan más de 100 millones de mujeres» a La mujer ausente. Derechos
humanos en el mundo. Xile: Isis Internacional, Ediciones de las mujeres, nº 15. 1996.
16 Toi i que Invisibles inclou 5 documentals, hem seleccionat els que considerem més
apropiats per a aquest tema.



«CARTES A NORA» (Isabel Coixet). Tracta sobre la malaltia de
«Chagas» a través de la vida de Nora, una dona boliviana que viu
a Espanya. 

• Què origina la malaltia de «Chagas»? Quines persones són
més vulnerables a ella? Quines dificultats té la Nora per ser
dona? I per ser immigrant? Quines feines té? De qui s’ocupa
la Nora? Què sent?

«CRIMS INVISIBLES» (Wim Wenders). Mostra la violència sexual
que pateixen les dones i nenes al Congo. 

• Com condiciona la seva vida la violència? Què pensen les
dones després de l’agressió? Què implica per a elles que
matin els seus marits? Quina és la seva lluita per sobreviure?
Per què ocorren aquestes agressions? Per què no les veiem?
Què et transmeten les dones?

«BONA NIT, OUMA» (Fernando León). Aborda el tema dels i les
menors d’Uganda, que es desplacen quilòmetres cada nit a la
recerca d’un sostre.

• De què fugen? Sabies que hi ha «menors soldat» que són
nenes? Per què és important visibilitzar-les? Què els passa
quan arriba la nit? Què fan per sortir endavant? Què demana
la nena al món?  

«LA VEU DE LES PEDRES» (Javier Corcuera). Mostra la situació
dels desplaçats interns en el conflicte armat a Colòmbia.  

• Com participen les dones a la vida comunitària i política?
Quins rols tenen? Com viuen el retorn? Quines fortaleses
tenen? Què somnien? 
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¿
?

Situació de les dones en el món
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SI VOLS ACTUAR:

• Mou-te per la igualtat de justícia en www.mueveteporlaigual-
dad.org

• Per parar el «chagas» visita la pàgina de Metges sense Fron-
teres: www.msf.es

• Treballen per eradicar la violència, Mujeres en Zona de Con-
flicto. (www.mzc.org.es)

• Apropa’t a la tasca que realitza La Coalició Espanyola per
Acabar amb la Utilització de Nens i Nenes Soldat. 
(www.menoressoldado.org)  

• Involucra’t amb Amnistia Internacional (www.es.amnesty.org) i
el Servei Jesuïta a Refugiats (www.sjrmecuador.org.ec) 

Una visió de Gènere... és de justícia
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La lluita de les dones per la igualtat té diversos segles
d’història. La marginació que pateixen en la vida social i
política va propiciar que s’organitzessin en defensa d’una
societat que reconegués que dones i homes tenen els
mateixos drets. El moviment feminista ha protagonitzat
aquestes reivindicacions de les dones, ja sigui per aconse-
guir el dret al vot o perquè es visibilitzin les aportacions
que les dones han fet. La igualtat legal ha estat conquista-
da en molts països, però encara queda molt camí per recó-
rrer perquè la subordinació de les dones desaparegui. En
això treballa el feminisme.

Paraules clau:  
feminisme, Seneca Falls, sufragi femení, El segon
sexe, patriarcat, essència femenina, nous reptes.

Podem preguntar-nos si té sentit parlar de feminisme avui,
quan sembla que les dones, en gran part del món, han acon-
seguit una situació d’igualtat; quan legalment tenen els
mateixos drets que els homes, així com accés a l’educació i
a l’ocupació. Però el moviment feminista i les organitzacions
de dones en general estan demostrant que encara hi ha
molts aspectes en què les dones sofreixen situacions de dis-
criminació. Les diferents teories feministes posen de mani-
fest que són molts els problemes que tenen les dones i que,
per tant, és necessari continuar lluitant. Veurem que hi ha
diferents maneres d’afrontar els problemes que encara exis-
teixen.
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Per què parlem de feminisme?



Un corrent crític de pensament social i polític,
que tracta de superar la situació de subordinació
i submissió de les dones i que proposa un nou
model de societat basat en la igualtat real entre
homes i dones.

Les primeres manifestacions del feminisme com a propos-
ta política sorgeixen en el segle XVIII. Amb la Il·lustració les
dones van tenir gran protagonisme en els moviments
revolucionaris, però van quedar fora d’ells quan els homes
van aconseguir els drets civils i polítics. La igualtat dels
sexes era negada, es considerava que les dones eren
éssers mancats de raó.  
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Però, què és el feminisme? 
Com va començar tot?



Tanmateix, ja en segles anteriors podem trobar pensadors i
pensadores que defensen la igualtat de les dones. La
Querella de les Dones fou un moviment filosòfic i literari que
es va desenvolupar a Europa a l’Edat Mitjana fins al segle
XVIII, en què dones i homes debatien sobre la suposada
«inferioritat natural» de les dones i la «superioritat natural»
dels homes. 

A mitjans del segle XIV va intervenir en el debat Christine
de Pisan donant un enfocament que avui anomenaríem
feminista. En el llibre La ciutat de les dames (1405) figures
al·legòriques com la Raó, la Rectitud i la Justícia refutaven
els arguments misògins que defensaven la inferioritat de les
dones.   

«Jo, que he nascut dona, em vaig posar a exami-
nar el meu caràcter i la meva conducta i també
la de moltes altres dones que he tingut ocasió
de freqüentar (…). Em vaig proposar decidir, en
consciència, si el testimoni reunit per tants
barons il·lustres podia estar equivocat. Però, per
més que intentava donar-hi voltes (…)  no podia
entendre ni admetre com a ben fundat el judici
dels homes sobre la naturalesa i la conducta de
les dones». 

Christine de Pisan: La Ciutat de les Dames.

Poullain de la Barre, a la seva obra La igualtat dels sexes
(1673), pretén demostrar la igualtat natural entre homes
i dones per sobre dels costums i els prejudicis vigents a la
societat. Vol demostrar com es pot combatre la desigual-
tat sexual a través de l’educació.  
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El lema de la Revolució Francesa —«Llibertat, igualtat, fra-
ternitat»— no incloïa a les dones, que no només van ser
excloses, sinó que van veure retallats els seus drets. Els
clubs de dones -on les dones debatien sobre les idees de
la revolució- van ser tancats i es va prohibir explícitament
la presència de dones en qualsevol tipus d’activitat políti-
ca. Les que havien destacat en la seva participació política,
independentment de la seva adscripció ideològica, van
compartir el mateix final que Olympe: la guillotina o l’exili. 

És el cas de Mary Wollstonecraft, que va escriure
Vindicació dels drets de la dona (1792), on argumenta
sobre la igualtat de l’«espècie» i reclama la ciutadania per a
les dones. El text es pot considerar un dels fundacionals
del feminisme a partir del qual aquest moviment es des-
vincula de la Il·lustració. 
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L’any 1791 Olympe de

Gouges va escriure la Declaració

dels drets de la dona i la ciutadana, pre-

nent com a model la Declaració de Drets de

l’home i del ciutadà (1789). Va escriure un 

brillant al·legat a favor de les reivindicacions 

de les dones que no havien estat incloses

en l’anterior. Va morir guillotinada 

per això el 1793.

Sa
bie

s que:



En el segle XIX la lluita de les dones se centra en aconse-
guir el vot. Comença el feminisme com a moviment orga-
nitzat. En el Congrés antiesclavista, celebrat a Londres el
1840, es va posar de manifest que la participació de les
dones es limitava a la recollida de firmes, ja que no es va
acceptar que fossin delegades. El 1848 unes setanta
dones i trenta homes, liderades per Elizabeth Cady
Stanton i Lucretia Mott, es reuneixen a Seneca Falls
(Nova York), en la primera convenció sobre els drets de la
dona, per estudiar les condicions i els drets socials, civils i
religiosos de la dona. Va tenir com a resultat la declaració
de Seneca Falls o Declaració dels sentiments. En aquest
document podem trobar dos apartats: per una banda l’exi-
gència d’una ciutadania civil i per una altra els principis que
haurien de modificar els costums i la moral. 

La llei situava les dones en una posició inferior a la de l’ho-
me, la qual cosa era contrària al gran precepte de la natu-
ralesa «la dona és igual a l’home». La declaració de Seneca
Falls s’enfrontava a les restriccions polítiques: no poder
votar, ni presentar-se a eleccions, ni ocupar càrrecs
públics, ni afiliar-se a organitzacions polítiques o assistir a
reunions polítiques. Anava també contra les restriccions
econòmiques: la prohibició de tenir propietats —els béns
eren transferits al marit—, la prohibició de dedicar-se al
comerç, tenir negocis propis o obrir comptes corrents. 
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El moviment sufragista

Per què es parla de sufragi universal

si només pot votar la meitat de la

població, els homes? © INTERED



A la Gran Bretanya el moviment sufragista va aconseguir
que el 1866 es presentés al Parlament una petició que exi-
gia la reforma del sufragi. Aquesta petició va ser presenta-
da per J. S. Mill, i en ser refusada es creà la «Societat
nacional pro sufragi de la dona» (1867). John Stuart Mill i
Harriet Taylor són les figures més representatives del
sufragisme anglès.

A La subjecció de la dona (1869), obra de la qual pot consi-
derar-se coautora Harriet Taylor, ataquen amb duresa la
situació d’esclavitud legal i l’opressió moral en què vivien les
dones. S. Mill planteja la idea que mentre no hi hagi un nom-
bre suficient d’homes que estiguin d’acord amb la igualtat,
no hi haurà grans avenços. Per aquest motiu dedica part del
seu llibre a convèncer als homes que han de recolzar la
igualtat entre dones i homes. Critica que les dones són edu-
cades per ser esclaves sexuals i domèstiques.

«El principi que regula les relacions actuals entre
els sexes, la subordinació legal d’un sexe a l’al-
tre, és injust en ell mateix i és actualment un
dels principals obstacles per al progrés de la
humanitat». 

J. Stuart Mill i H. Taylor: La subjecció de la dona

Tant a Amèrica com a la Gran Bretanya la situació de les
dones dins del món obrer va ser pitjor: havien de supor-
tar llargues jornades laborals, la qual cosa implicava que
a més de lluitar contra el patró econòmic havien de llui-
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El feminisme socialista i l'obtenció del sufragi 
femení



tar contra el domèstic, és a dir, suportar una doble jorna-
da, dins i fora de la casa. Malgrat que realitzessin un treball
assalariat, les dones no tenien permís per sindicar-se.

A la dècada de 1870 es van crear els primers sindicats
femenins. Emma Paterson va crear la «Lliga protectora i
previsora de la dona» (1874). A la Gran Bretanya,
aquests sindicats es van oposar a la reducció de la jorna-
da laboral de les dones, que proposaven els sindicats
masculins, que pensaven limitar o eliminar la presència
de les dones en el mercat laboral. Els sindicats femenins,
creats per feministes de classe mitjana, van resultar
inoperants per a les dones de classe obrera que van diri-
gir les seves mirades cap al socialisme.  

Una figura destacada en aquesta època
va ser Flora Tristán (1803-1844). La
seva obra Unió obrera (1843) té per
objecte millorar la situació de misèria
i ignorància dels treballadors i les
treballadores. Dirigeix el seu dis-
curs a les dones del poble i a les
obreres. Per a ella, la situació de
marginació que pateixen és con-
seqüència del principi que afir-
ma la superioritat dels homes.
Considera que educar bé a les

dones treballadores suposa la mi-
llora intel·lectual i moral de la

classe obrera.

En esclatar la Primera Guerra Mundial el moviment sufra-
gista va cessar en les seves activitats, dedicant-se les
dones a sostenir l’economia fabril, la indústria bèl·lica i gran
part de l’administració pública. És en finalitzar la guerra
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quan les britàniques van aconseguir el vot, malgrat que
amb restriccions, ja que el 1917 la Cambra dels Comuns
va aprovar el vot per a les dones majors de 30 anys. Als
Estats Units el moviment sufragista va radicalitzar les
seves posicions; van organitzar desfilades per lluitar pel
vot femení a nivell federal i no estat per estat. Es va crear
un partit polític: «Partit Nacional de la Dona». El 1917 una
dona seria elegida congressista a Montana.  

Les dones han conquistat el vot a la majoria dels
països, però no sempre poden exercir aquest dret
lliurement ni en les mateixes condicions que els
homes.  

L’egípcia Huda Sha’raoui va fer veure a altres nacions àrabs
que acabaven d’adquirir la seva independència la pertinèn-
cia del sufragi femení i de la participació política de les
dones. Aquesta feminista, que va ser creadora de la Unió
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Clara Campoamor va

defensar el dret al vot de la

dona a Espanya. Amb la proclamació

de la Segona República, les dones podien

ser elegides però no tenien dret al vot. Dues

dones van ser escollides: Clara Campoamor i

Victòria Kent. Fou la primera d’elles la que va

aconseguir que finalment figurés el següent text a

l’article 36 de la Constitució: «Els ciutadans d’un

i altre sexe majors de 23 anys tindran els

mateixos drets electorals, conforme al

que determinen les lleis.»

Sa

bie
s que:



Feminista Egípcia, es va treure el vel per manifestar-se,
juntament amb les seves seguidores, contra els britànics i
va exigir l’aprovació d’una llei que determinés com a edat
mínima els setze per contraure matrimoni. Les turques
poden votar des de 1921. Tretze dones havien estat ele-
gides per al Parlament el 1935. 

Per altra banda, sorprèn que en alguns països occidentals
fins dates recents no existís sufragi femení, quan feia ja
dècades o fins i tot segles que els homes podien votar.
Vegem-ne alguns exemples:

Hi ha moltes dones que no neixen civilment. És important
també destacar que el dret de les dones a votar continua
estant condicionat, entre altres motius, per no tenir docu-
mentació. El naixement de moltes dones no està registrat,
de manera que no tenen document d’identitat i, per això,
tampoc poden exercir nombrosos drets civils i polítics.
Milions de dones d’Àfrica i Àsia, així com indígenes de
Llatinoamèrica, que «no existeixen» per als registres, tam-
poc poden votar.  
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17 Des de 1930 podien votar les dones de pell blanca.
18 Des de 1920 podien votar les dones, però només les de pell blanca.
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SUFRAGI FEMENÍ

Nova Zelanda 1893

Espanya 1931

Turquia 1934

Pakistan 1954

Estats Units 196517

Suïssa 1971

Sudàfrica 199418



BOLÍVIA
El dret al vot s’instrueix amb la creació de la

República l’any 1825 per a ciutadans que sàpiguen

llegir i escriure, que siguin majors de 20 anys i altres

condicions. Per aquest motiu, els indígenes en general i

les dones en particular -només al principi del segle XX es

comença a ampliar l’educació per als indígenes- queden

exclosos d’aquest dret. El 1952 s’estableix el vot univer-

sal, amb la qual cosa es democratitza aquest dret. No

obstant això, la possibilitat real d’exercir aquest dret es

limita novament per la tinença de documents d’identitat.

Novament les dones indígenes queden marginades. A la

fi de la dècada dels 90 i al principi de l’any 2000 es rea-

litzen campanyes de documentació que amplien la parti-

cipació ciutadana.

El període d’entreguerres fou negatiu per al moviment femi-
nista. Es van adoptar posicions més conservadores que,
centrant-se en la lluita pels pro-
blemes econòmics, van deixar
de banda en certa mesura les
reivindicacions d’igualtat. Des-
prés de la Segona Guerra
Mundial, els governs van tenir
com a objectiu allunyar les
dones de les feines obtingudes
durant el període bèl·lic i que
tornessin a ocupar el lloc que
els corresponia: la casa.
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En aquest context Simone de Beauvoir escriu
una obra fonamental per al feminisme: El
segon sexe (1949). En ella l’autora estudia la
condició de la dona a les societats occidentals
des de la perspectiva de la filosofia existencia-
lista. La frase «no es neix dona, s’arriba a ser-
ho» inicia una nova etapa del feminisme. És la
primera en conceptualitzar el gènere i en dife-
renciar el que és biològic del cultural. El femi-
nisme inicia una nova etapa en la lluita de les
dones per l’emancipació.

Als Estats Units a mitjans del segle XX el feminisme s’or-
ganitza després d’un període de declivi. El moviment orga-
nitzat de dones cristalitza en la N.O.W. (Organització
Nacional de Dones, en les seves sigles en anglès) que
compta entre les seves fundadores amb Betty Friedan. El
seu llibre La mística de la feminitat (1963) tindrà gran
influència dins del feminisme. L’autora és psicòloga social
i analitza des d’aquesta perspectiva la situació de domina-
ció en què vivien les dones nord-americanes. Restaven
recloses a casa, reduint el seu paper a ser esposes i mares.
El dret al vot ja s’havia aconseguit, tot i que no s’ha d’obli-
dar que només podien votar les dones de pell blanca.

Considera que la identitat de les dones està limitada a ser
mestresses de casa, esposes, mares. Aquesta identitat no
ha estat escollida per elles, sinó que els ha estat imposa-
da per altres. Va trobar que les dones patien problemes
psicològics amb patologies autodestructives com a conse-
qüència de no desenvolupar ni les seves potencialitats ni
les seves aspiracions. Ho va anomenar «el problema que
no té nom», ja que considerava que les dones sabien que
estaven insatisfetes, però desconeixien la causa. Friedan
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assenyala la mateixa naturalesa femeni-
na com la causa d’aquest malestar. El
problema que no té nom no era un pro-
blema de races, classes o cultures; tam-
poc estava relacionat amb la formació de
les dones, però era un problema que
afectava a totes les dones.  

En els anys setanta comença a utilitzar-
se el terme gènere per diferenciar les
característiques biològiques de les cultu-
rals. El concepte de gènere, la manera
en què condiciona la vida de totes les
persones i el seu desenvolupament en la
teoria feminista, el veurem en el següent
tema.

El feminisme radical té com a rerafons la guerra del
Vietnam; el missatge és que el sistema està en crisi. La
idea és conceptualitzar les dones com a classe universal
doblement oprimida, pel capitalisme i pel patriarcat, per la
qual cosa la seva lluita cal organitzar-la sense homes. Posa
l’accent en les característiques femenines.  

En la dècada dels setanta algunes feministes americanes,
descontentes de la manca de resposta a les reivindica-
cions de les dones, es replantegen com s’estaven duent a
terme les esmentades reivindicacions. Consideren que la
causa de l’opressió de les dones és el patriarcat. Kate
Millett, Política sexual (1969), i Shulamith Firestone,
Dialèctica del sexe (1970), són dues autores que repre-
senten aquest corrent feminista.
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PATRIARCAT
«És un ordre social genèric de poder, basat en una

manera de dominació que té com a paradigma

l’home. Aquest ordre assegura la supremacia dels

homes i del que és masculí sobre la interiorització prèvia

de les dones i del que és femení. És, així mateix, un ordre

de domini d’uns homes sobre altres i de confusió entre

les dones». 

Marcela Lagarde: Gènere i feminisme, Desenvolupament humà i democràcia

L’antropologia el defineix com un sistema d’organització

social en què les posicions clau de poder (polític, econò-

mic, religiós i militar) es troben, exclusivament o majori-

tàriament, en mans dels homes.

Per a Katte Millett el patriarcat és el sistema de
dominació sobre el qual s’estableixen totes les
altres dominacions: de classe, raça, generació.
Shulamith Firestone, de tradició marxista, conside-
ra que cal anar a l’arrel mateixa de l’opressió. Entre
les feministes radicals el tema de la sexualitat serà
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A Espanya fins el 1975 les

dones casades no podien obrir un

compte corrent en un banc sense el consen-

timent del seu marit. Consideres que

això és patriarcat?

Sa
bies

que:



central. Consideren que els homes, tots els homes, reben
beneficis econòmics, sexuals i psicològics del sistema
patriarcal. Una aportació important del feminisme radical
va ser l’organització de grups d’autoconsciència, que
tenien com a objectiu despertar la consciència de les
dones al voltant de l’opressió que patien.

EL FEMINISME RADICAL
Considera que és necessària la transformació de

l’espai privat, ja que no n’hi ha prou amb guanyar

espai en la vida pública, ja sigui treball, educació, drets

civils. Amb el lema «el que és personal és polític», es vol

assenyalar que existeix una dimensió política en la vida

personal. El feminisme radical va revolucionar la teoria

política en analitzar les relacions de poder que estructu-

ren la família i la sexualitat.

«Tenim dret a exigir la igualtat quan la desigualtat
ens interioritza i tenim el dret de reivindicar les
diferències quan la igualtat ens descaracteritza,
ens oculta o ens desconeix».

Declaració Xarxes Feministes d’Amèrica Llatina i el Carib.

CEPAL, Mèxic 2004.
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A la segona meitat de la dècada dels setanta sorgeix l’a-
nomenat «Feminisme de la Diferència Sexual», que té
com a referents a Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia
Kristeva i Carla Lonzi i té el seu origen en el feminisme
radical nord-americà. Aquest feminisme proposa identi-
ficar i defensar la identitat pròpia de les dones, proposa
potenciar els valors femenins explorant l’inconscient al
marge de les estructures patriarcals, amb l’objectiu de
crear societats més properes a l’essència femenina.
En l’organització dominant del coneixement, les dones
han quedat fora; el que es coneix com a femení en el
patriarcat no seria el que les dones són o han estat, sinó
el que els homes, o alguns homes, han construït per a
elles.

Consideren que els avanços que indubtablement han
aconseguit les dones pel que fa a drets, no ha suposat
millores per a la llibertat femenina; mentre les dones llui-
tin per obtenir els mateixos drets que els homes, s’elimi-
nen les diferències i es tendeix a homogeneïtzar les
dones.

El feminisme de la diferència sexual considera que
lluitar per la igualtat amb els homes anul·la la identi-
tat femenina, es tracta de canviar el model de refe-
rència.  

El debat entre feminisme de la igualtat i feminisme de la
diferència és antic, però actualment és un tema que mol-
tes feministes es plantegen.  

Parlem de feminisme de la igualtat en referència
als moviments feministes que promouen i lluiten
per la igualtat de drets i oportunitats entre dones i
homes. 
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Hem vist com el moviment feminista ha anat evolucionant
al llarg dels anys. Si la dècada dels setanta va ser per al
moviment feminista un període de grans mobilitzacions,
actualment sembla estar en crisi. En alguns contextos, el
terme feminisme té connotacions negatives.

Podem preguntar-nos: és necessari avui el feminisme? És
evident que sí, que encara queda molt camí per recórrer i
que el moviment feminista té capacitat per enfrontar els
canvis socials i els nous reptes. En l'era de la comunicació
les dones han creat una nova forma d'organització: el
ciberfeminisme, que té entre els seus objectius la lluita pel
ciberespai, el disseny industrial i l'educació. 

«El ciberfeminisme és una cooperació entre
dona, màquina i noves tecnologies. La relació
entre la tecnologia de la informació i l'allibera-
ment de la dona ve de lluny». 

Sadie Plant
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Les dones tenen alguna cosa a dir sobre la destrucció
massiva del planeta. És així com neix un altre corrent
feminista: l’ecofeminisme. Les ecofeminstes consideren
que la destrucció de la naturalesa està relacionada amb
la dominació que els homes exerceixen en les societats

patriarcals. Plantegen que les dones arribaran a la
igualtat lluitant per la salvació del planeta i els
éssers que l’habiten.

L’ecofeminisme considera que la destrucció del
medi ambient i dels éssers que viuen a la terra
està íntimament relacionada amb el sistema
patriarcal. Per a Vandana Shiva19 existeix una
connexió entre l'opressió de les dones i de la
naturalesa per part del patriarcat. 

«Si un es pregunta seriosament (com ho he fet
jo moltes vegades) per què una feminista
americana o francesa creu que jo no estic tan
preparada com ella per  reconèixer els esque-
mes de degradació patriarcal, es descobreix

que això la col·loca en una posició de poder: ella
és la líder i jo la seguidora. 

Ella, tot i que vol canviar el sistema perquè la
situació de la dona sigui més igualitària, reté l’ins-

tint distorsionador racista i imperialista dels homes
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19 Vandana Shiva és autora de diversos assajos i premi Nòbel
de la Pau el 1993.

Els moviments de dones del sud i el feminisme
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occidentals. Fins i tot davant una dona àrab amb qua-
lificacions, coneixements i experiència similars a les
seves, ella reprodueix inconscientment els esque-
mes colonials de supremacia». 

Fátima Mernissi: El poder olvidado20

Fins a aquí hem parlat de la lluita de les dones centrant-
nos en el moviment feminista, però no es pot oblidar que
hi ha hagut i hi ha altres moviments que sense definir-se
com a tal han treballat pels drets de les dones. Així mateix,
hem de tenir en compte els nous moviments organitzats
de dones que estan desenvolupant una gran activitat;
dones africanes, llatinoamericanes, que compten amb xar-
xes organitzades per treballar pels seus drets.

La Federació Nacional de Dones Camperoles
Bartolina Sisa (Bolívia)21, amb representació a
nivell nacional, planteja com una de les reivindica-
cions més importants el dret de les dones a la
tinença i titulació de la terra sense discriminació
pel seu estat civil (tradicionalment els títols de pro-
pietat només es lliuraven a vídues i en el cas de les
parelles, a nom de l'espòs), el dret a participar en
els processos de sanejament, distribució i adminis-
tració de la terra i el territori. 
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–Bolívia–

20 MERNISSI, Fátima: El poder olvidado. Ed Icaria, Madrid 2003.
21 Per a més informació sobre les dones indígenes de Bolívia, visiteu el
CIDEM, CENTRE D’INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA DONA-
BOLíVIA, a www.cidem.org.bo



L’Associació per a la Defensa dels Drets de la Dona
(Association pour la Défense des Droits de la
Femme) (Burundi) té com objectiu social assegurar
els drets de totes les dones perquè puguin partici-
par activament en tots els aspectes de la vida i, més
globalment, recuperar una societat que es troba
cada cop més debilitada per la guerra en els països
dels Grans Llacs, sobretot a Burundi. Donen prioritat
a l’educació com a mitjà per lluitar contra la plaga del
VIH/SIDA i totes les formes de violència. 

En alguns casos es defineixen com feministes, uns altres
prefereixen que no se les identifiqui com a tals, per les con-
notacions negatives que el terme té en els seus països.
Vegem-ne alguns exemples: 

Fòrum Feminista Africà, celebrat a Accra, Ghana
(2006): Adopten una Carta de Principis Feministes,
reafirmen el seu compromís per desmantellar el
patriarcat en totes les seves formes. Diuen: ens
identifiquem i ens definim com a feministes perquè
celebrem les nostres identitats i polítiques feminis-
tes. Reconeixem que el treball de lluitar pels drets
de les dones és profundament polític. 

En el Fòrum Internacional AWID22, líders indígenes de
diversos països van expressar el seu temor a que se
les identifiqués amb el feminisme ja que és vist com
quelcom negatiu, perquè es creu que volen superar
els homes. Reconeixen que el feminisme va donar
veu a les dones, però prefereixen prioritzar el treball
en organitzacions mixtes de dones i homes. 
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–Burundi–

Fòrum Feminista
Africà

–Ghana–

Fòrum
Internacional

AWID

22 Fòrum Internacional de l’Associació pels Drets de les Dones
i el Desenvolupament. Per a més informació: www.awid.org



Wangari Maathi, Premi Nòbel de la Pau, ha creat
el Moviment Cinturó Verd (1977), que pretén for-
mar grups de dones que gestionin llavors i plan-
tin arbres en els seus horts. Ha contribuït a plan-
tar 20 milions d'arbres a Kenya. Al mateix temps
que es sensibilitza a la població de la necessitat
de cuidar el medi ambient, proporciona ingressos
a les dones i els retorna una imatge positiva d’e-
lles mateixes.

Marxa Mundial de les Dones23. Moviment compost
per grups de dones de diferents orígens ètnics,
cultures, religions, classes, edats i orientacions
sexuals. Reivindiquen eliminar la pobresa del món,
redistribuir les riqueses i eradicar la violència con-
tra les dones.

Dones de Negre24. La seva història no té una
estructura lineal. Són dones que en diferents llocs
surten a dir el que pensen. El 1988, a Jerusalem,
tots els divendres dones vestides de negre protes-
ten contra l'ocupació. El 1990 a la Plaça de Belgrad
reclamen la no violència. El 1992 Dones de Negre
de Venècia protesten contra la guerra a Iugoslàvia.
El 1993 es produeix la primera trobada de grups de
l'estat espanyol. Dones de Negre contra la guerra
estan a molts llocs del món. 
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Cinturó Verd 

Marxa Mundial
de les Dones

Dones de Negre 

23 http://www.marchamundialdelasmujeres.org 
24 Més informació a www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/



Veiem que són molts els moviments de dones que arreu
del món s'organitzen sota diferents lemes i, declarant-se
feministes o no, lluiten per unes societats més justes, en
les quals les dones puguin desenvolupar les seves poten-
cialitats i gaudeixin de tots els drets. 

En paraules de Fátima Mernissi, la solidaritat entre les doe-
nes será global quan s’eliminin les barreres entre classes i
cultures.

Són moltes les dones que en tot el món treballen per la
igualtat de drets entre dones i homes i que com a conse-
qüència d'això han estat discriminades.

Feminisme Islàmic. Shirín Ebadi, Premi Nòbel de
la Pau diu: «Si el feminisme islàmic significa que
una dona musulmana pot també ser feminista i
que feminisme i Islam no són incompatibles, hi
estaria d’acord. Però si significa que el feminisme
en les societats musulmanes és quelcom peculiar
i totalment diferent al feminisme d’altres societats
pel fet que ha de ser sempre islàmic, aleshores no
estic d’acord amb aquest concepte»25.
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Feminisme 
Islàmic

25 RODRÍGUEZ MAGDA, María Rosa. www.creatividadfeminista.org/
articulos/2006/feminismo_islamico.htm



Associació Solidària de Dones Àrabs. Fundada per
Nawal el Saadawi, descrita en ocasions com «la
Simone de Beauvoir del món àrab». Escriptora, psi-
quiatra i feminista egípcia, té una obra llarga i
extensa en la qual tracta temes com l'opressió de
les dones a l'Islam, les dones a la literatura africa-
na, la naturalesa de la identitat cultural i els proble-
mes relacionats amb la internacionalització dels
moviments feministes. Per la seva defensa dels
drets polítics i sexuals de les dones, va ser cessa-
da com a directora d'educació del Ministeri de
Sanitat egipci i com a directora de la revesta
Health.

Veiem, doncs, que encara queda molt camí per recórrer,
que la situació de les dones ha avançat i que hi ha dones
que arriben a llocs de poder; que han aconseguit fer sen-
tir la seva veu. Les dones treballen de forma organitzada i
creen xarxes que a través del món es comuniquen i col·la-
boren perquè la igualtat de drets de totes les dones sigui
possible. 
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MITES SOBRE EL FEMINISME 
QUE CAUEN PEL SEU PROPI PES

Les feministes lluiten contra els homes

Totes les feministes són lesbianes

Les feministes són unes amargades

El feminisme és el mateix que el masclisme però al revés

Les feministes no són «femenines»

Només les dones poden ser feministes

El feminisme està bé, menys quan és radical

Mites 
del feminisme 



Hem parlat de com les dones han lluitat al llarg de la histò-
ria per la igualtat de drets i oportunitats; però, i els homes?
Ja hem vist que si bé han estat les dones les protagonis-
tes dels moviments que reivindiquen la igualtat, sempre hi
ha hagut homes que han defensat la igualtat dels sexes. 

En l'actualitat existeixen organitzacions d'homes que
consideren necessari treballar per la igualtat i estan
convençuts que el sexisme els afecta limitant les
seves possibilitats de desenvolupament personal i
professional i afectant a les seves relacions perso-

nals i afectives. 

Per exemple, l'associació d'Homes per la
Igualtat de Gènere (AHIGE), que diuen: 

«Un home per la igualtat és aquell que: té un
projecte de canvi personal i l’està portant a la
pràctica. Per això es replanteja una gran part
de les seves posicions, actituds i conductes,
que entén que estàn determinades pel seu
procés de socialització sexista i patriarcal»26.
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Els homes i la igualtat 

26 www.ahige.org/decalogo.html
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1) TOD@S SOMOS FEMINISTAS

«(…) La Marxa Mundial de les Dones, en la seva lluita contra la pobre-
sa i la violència cap a les dones, il·lustra la determinació de les ciutada-
nes del món a fer mundial el ple exercici dels drets humans, a construir
un món de pau, de justícia social i democràcia, lliure de tota explotació
i opressió, on regnen la igualtat entre dones i homes, l’autèntic reconei-
xement del treball de les dones així com del paper, tant productiu com
reproductiu, que realitzem al si de les nostres societats, el respecte de la
diversitat de les cultures i la pluralitat, i la preservació del medi
ambient.(…)»

Declaració sobre els nostres valors. Marxa Mundial de les Dones. 2003.

Ja t’hem parlat en el capítol de «la Marxa Mundial de les Dones», una
aliança internacional en què participen més de 5.000 grups repartits en
163 països i territoris. Busca els seus objectius a la web: 
www.marchamundialdelasmujeres.org  

• Estàs d’acord amb els valors i objectius que proclamen? Com
has vist, és un moviment que s’autodefineix feminista. Quin
sentit donaves a la paraula «feminista» abans de llegir aquest
Capítol? Tenia connotacions negatives per a tu? Per què? Et
proposem que busquis en el diccionari la definició de les
paraules «feminisme» i «masclisme». Contràriament al que
molta gent pensa, no són «el mateix però a l’inrevés». No
seria «femellisme» el corresponent a «masclisme»? 
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2) RES A CELEBRAR

Sabies que molts sindicats i organitzacions polítiques del món celebren
el Dia de la Igualtat de Salari o «Equal Pay Day»? Per què se celebra a
cada país en un dia diferent? Pots consultar: www.equalpayday.be

3) «LES DONES DE VERITAT TENEN CORBES» 
(Patricia Cardoso, 2002)

Pots fer un debat al voltant d’aquesta pel·lícula, en la qual podem veure
la lluita d’una jove d’origen mexicà als EUA per superar els impediments
que té per anar a la Universitat. La seva mare pensa que ha d’ocupar-se
del seu físic per trobar marit. Ana és una lluitadora que no s’acovardeix
davant la discriminació que pateix per la seva raça, per ser dona, per
tenir uns quilos de més…

• Quins condicionants de gènere creus que impedeixen que
l’Ana vagi a la Universitat? Analitza la relació entre les dones
en el taller de costura.

• Com influeix en l’Ana el fet de viure en una família mexicana?
Reflexiona sobre la relació entre les dones de la família: l’Ana,
la seva mare i la seva germana.

• És l’Ana feminista?

4)  TOT HOME ÉS UNA REVOLUCIÓ INTERIOR 
PENDENT27

Creus que treballar per la igualtat de gènere seria beneficiós per a tots
i totes? Qui participa més en els moviments que tenen a veure amb la
igualtat de gènere? I per eliminar la violència de gènere? Per què? Què
se t’acut que podríem fer perquè els homes s’impliquessin més en
aquest problema social? 
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27 Títol del decàleg de l’Associació d’homes per la igualtat de gènere (AHIGE).



Història del feminisme

Sistema 
Sexe-Gènere

III



El concepte de «Gènere» ha tingut una gran influència en
el moviment feminista —que a més li ha donat sentit polí-
tic— i en la lluita de les dones per la seva emancipació. En
diferenciar entre el que és biològic i el que és cultural es
defineixen unes relacions entre els sexes, entre dones i
homes. L'ús del terme s'ha acceptat des de les institu-
cions, però planteja dubtes i es debat dintre dels movi-
ments de dones. En qualsevol cas avui dia es fa gairebé
indispensable parlar de sexe i gènere per parlar de com la
societat influeix en la identitat i la vida de totes i tots. 

Paraules clau:   
sistema sexe-gènere, rols, estereotips, identitat,
espai públic/espai privat, androcentrisme, sexisme,
perspectiva de gènere
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El sistema sexe-gènere és una categoria d'anàlisi que ha
estat introduïda a les ciències socials en els últims anys i
que ens permet qüestionar els nostres valors i creences
en les relacions entre els sexes. Utilitzar la categoria de
gènere com a anàlisi ens permet comprendre les relacions
de subordinació i dominació que existeixen entre dones i
homes. La desigual distribució de poder entre els sexes
influeix en la manera que dones i homes poden desenvo-
lupar les seves capacitats personals, professionals i so-
cials.  

La IV Conferència Mundial sobre la Dona cele-
brada a Beijing (1995) va adoptar el concepte de
gènere declarant que «el gènere es refereix als
papers socials construïts per a la dona i l'home
assentats sobre la base del seu sexe i depenen
d'un particular context socioeconòmic, polític i
cultural, i estan afectats per altres factors com
són l'edat, la classe, la raça i l'ètnia».

Vivim en societats en les quals les relacions entre els sexes
estan jerarquitzades i els valors dominants són els mascu-
lins. El fet de néixer dona o home són determinants a l'ho-
ra d'assimilar els valors i normes de conducta que cada
societat considera adequats per a l'un i l'altre sexe.
Mitjançant el gènere s'assignen capacitats, rols, expectati-
ves i pautes esperades de comportament de cada sexe.
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Amb la frase que ja hem esmentat «No es neix dona, s'ar-
riba a ser-ho» (1949), Simone de Beauvoir es va qüestio-
nar l’essencialisme que justifica la discriminació de les
dones sobre la base del sexe. Planteja com les dones
adquireixen una sèrie de característiques considerades
«femenines» mitjançant un procés individual i social.  

Encara que el terme gènere l’havien utilitzat en l'antropolo-
gia John Money i Robert Stoller fent al·lusió a les connota-
cions culturals en la formació de la identitat sexual, serà en
els anys seixanta quan el concepte arribaria a les dimen-
sions que avui coneixem. Van ser les feministes nord-ame-
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Hem de preguntar-nos:

Creus que eduques igual a les teves filles i els

teus fills?

Esperes que les noies tinguin un comportament

diferent que els nois?

Critiques per igual a les joves i als joves si, per

exemple, els veus bevent al carrer?

Imagina’t que un amic deixa la seva feina per

cuidar de la seva filla acabada de néixer; què

en pensaries?

SEXE GÈNERE

Es refereix a les caracterís-

tiques biològiques diferen-

cials que existeixen entre

dones i homes.

Conjunt d’idees, creences,

representacions i atribu-

cions socials construïdes a

cada cultura prenent com a

base la diferència sexual.
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ricanes qui el van desenvolupar per insistir en la qualitat
fonamentalment social de les distincions basades en el
sexe. Des del moviment feminista s'encunya el concepte
de «Gènere» per analitzar i explicar les relacions de poder i
subordinació entre els sexes. Sempre s'havia considerat
que les diferències entre dones i homes eren conseqüèn-
cia de les diferències biològiques, és a dir, es basaven en
concepcions biologicistes .

L'ONU, en els treballs preparatoris de la IV Conferència
Mundial sobre la Dona, va adoptar el terme de «gènere»
com a eina d'anàlisi de la realitat de les dones. Diu: 

«El gènere és la forma en què totes les societats
del món determinen les funcions, actituds,
valors i relacions que concerneixen a l'home i a
la dona. Mentre el sexe fa referència als aspec-
tes biològics que es deriven de les diferències
sexuals, el gènere és una definició de les dones
i els homes construït culturalment i amb clares
repercussions polítiques».

A partir d’això podem preguntar-nos com condiciona el fet
de ser dona o de ser home. Vegem-ho:

Les dones han d’ocupar-se de les filles i els fills.
Els homes són els que han de mantenir econò-
micament a la família.
Les dones són les encarregades de tenir cura de
les persones grans.
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28 Corrent que parteix de la base que tots els mecanismes psicològics de
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El lloc de les dones és la casa.
Si una nena es posa malalta ha de ser la mare
qui deixi d’anar a treballar per tenir-ne cura.

Cada societat té unes idees del que dones i homes han de
fer, la forma que han d'organitzar la seva vida i desenvolu-
par les seves capacitats; però no totes les societats assig-
nen les mateixes funcions a un o altre sexe. Les diferents
societats adscriuen rols en funció del sexe, però aquests
varien en funció de les cultures i dels moments històrics. 

El que sí ocorre sempre és que en totes les societats les
tasques que realitzen els homes gaudeixen de major pres-
tigi social que les realitzades per les dones. 

ROLS DE GÈNERE
Conjunt de tasques i funcions que s’assignen a

dones i homes en una societat determinada i en un

moment històric concret.

Tradicionalment, les tasques que s'espera que ocupin les
dones estan relacionades amb l'espai privat, és a dir, el tre-
ball domèstic no remunerat. 

Quan a les dones se'ls assigna aquest conjunt de tasques
diem que ocupen un rol reproductiu. Els homes, per con-
tra, han d'ocupar l'espai públic, on es prenen les decisions
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polítiques i econòmiques. Tenen assignat
el rol productiu, el treball remunerat que
dóna poder i prestigi.

Els rols de gènere comporten uns models
de conducta diferents per a homes i dones.

A través del gènere es prescriu com han
de comportar-se dones i homes a cada
societat. 

Les característiques que s'assigna al
femení i al masculí determinen els com-

portaments que cada persona ha de
tenir en funció del gènere. 

ESTEREOTIPS
Idees preconcebudes, simples, que estan molt arre-

lades i determinen les conductes, comportaments i

actituds que han de tenir les persones en funció del grup

de pertinença.  

Els estereotips de gènere són negatius per a dones i
homes ja que impedeixen que ambdós desenvolupin
determinades capacitats; no obstant això, hem de tenir en
compte que els estereotips femenins tenen menys presti-
gi social que els masculins. 
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La identitat es construeix socialment mitjançant un procés
històric en el qual s'adquireix la identitat personal i social.
La identitat es crea mitjançant la relació amb l'entorn per-
sonal i social, s'afirma en la singularitat i la diferència. La
identitat d'un individu inclou gènere, raça, grup ètnic, clas-
se, cultura, llengua, edat, sexe, entre altres referències.
Totes es combinen per definir un ésser únic. Però també
compartim algunes d'elles com a membres d'una comuni-
tat.

Tradicionalment s'ha considerat que la identitat femenina o
masculina estava determinada biològicament; eren les
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ESTEREOTIPS FEMENINS ESTEREOTIPS MASCULINS

Espontaneïtat

Tendresa

Debilitat

Intuïció

Subordinació

Superficialitat

Submissió

Passivitat

Abnegació

Volubilitat

Suavitat

Dependència

Raó

Violència

Força

Intel·ligència

Autoritat

Profunditat

Domini

Activitat

Inconformisme

Tenacitat

Rudesa

Independència

La construcció social de la identitat: 
identitat de gènere



característiques biològiques les que determinaven la con-
dició de dones i homes. Aquesta idea avui dia no se sosté,
ja que no existeixen característiques ni trets que estiguin
universalment associats a la feminitat o masculinitat. És
evident que hi ha diferències anatòmiques entre ambdós
sexes, però aquestes diferències no determinen la identi-
tat, que és el resultat d'un procés que es va ordint a la
societat a través de la interacció amb el mitjà familiar i

social. 

IDENTITAT
Conjunt de trets propis d’un individu o d’una col·lecti-

vitat que els caracteritzen enfront dels altres.

La «identitat de gènere» al·ludeix a la manera en què ser
dona o ser home està prescrit socialment i condiciona la
vida de les persones des del seu naixement. Les identitats
de gènere es defineixen en oposar allò femení amb allò
masculí, considerant sempre el femení com depenent,
subordinat al masculí. La construcció de la identitat de
gènere s'inicia des del mateix moment del naixement, fins
i tot podríem dir des d'abans de néixer. La biologia deter-
mina a dones i homes; la societat determina la identitat
femenina o masculina: 
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En tota societat hi ha unes expectatives diferents per a
dones i per a homes; expectatives que fins i tot són ante-
riors al naixement. Tant la família com l'entorn social trans-
meten als nounats una sèrie de condicionaments de gène-
re. En aquest procés de socialització juguen també un
paper determinant l'escola i els mitjans de comunicació.

Margaret Mead, a Sexo y temperamento en tres socieda-
des primitivas29 qüestiona que la identitat estigui biològica-
ment determinada. A tres cultures amb les quals ella va
conviure (els Arapesh, els Mundugumor, els Tchambuli),
havia trobat una configuració diferent del que en les nos-
tres societats occidentals associem amb masculí o feme-
ní. 

Entre els Arapesh, tant homes com dones eren de
temperament pacífic i ni els homes ni les dones
feien la guerra. 
Entre els Mundugumor, la realitat era just el con-
trari: tant homes com dones eren de tempera-
ment bèl·lic.
Els Tchambuli eren diferents dels dos anteriors.
Els homes s’empolainaven i gastaven el seu
temps en arreglar-se mentre les dones treballaven
i eren pràctiques.

La identitat de gènere es manifesta en les situacions quo-
tidianes; les tasques assignades i assumides per les dones
i els homes impliquen com desenvoluparan les seves
capacitats. El procés de socialització fa que nenes i nens
dirigeixin les seves mirades cap a professions considera-
des masculines o femenines.  
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Les nenes volen ser infermeres; els nens volen
ser metges.
Els nens volen ser caps; les nenes, secretàries.
Els nens volen ser futbolistes; les nenes, ballari-
nes.
Els nens volen ser pilots; les nenes volen ser hos-
tesses.
Les nenes volen ser, en definitiva, el que la socie-
tat espera d’elles.

Ja hem dit que la construcció social del gènere assigna
funcions diferents a dones i homes i que l'àmbit d'actua-
ció dels gèneres està delimitat, sent l'espai públic on els
homes desenvolupen les seves funcions, deixant el privat
per a les dones. No podem oblidar que el públic és l'espai

de prestigi i de poder, mentre que l'espai pri-
vat és on es desenvolupen les activitats

tradicionalment considerades femeni-
nes, que són les que estan menys

valorades socialment.
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No obstant això, aquesta dicotomia públic/privat necessita
alguns aclariments. Es tendeix a equiparar l’àmbit privat
amb el domèstic, però hem de fer una diferenciació entre
ambdós termes. Quan parlem d'espai privat ens referim a
aquells períodes de temps que podem dedicar a activitats
personals; és aquest espai sostret a la vida social i a les
mirades del món, en paraules de Celia Amorós, més per-
sonalitzat, on seríem veritablement nosaltres mateixes30. 

Però no són les dones les que gaudeixen d'aquesta priva-
citat; per a elles espai públic s'equipara a espai domèstic,
però el que hem de qüestionar és si aquest espai és real-
ment privat. 

Soledad Murillo parla del «mite de la vida». Diu: «Quan es
tracta de dones la privacitat canvia de signe i es converteix
en un conjunt de pràctiques que tendeixen al despreni-
ment d’elles mateixes, més pròximes al domini de la
domesticitat». Es qüestiona si les dones disposen real-
ment d'un espai privat o si per a elles privat sempre és
sinònim de domèstic. Virginia Wolf  planteja la necessitat
que les dones —que han estat pobres i han tingut menys
llibertat intel·lectual— disposin d'un espai per a elles
mateixes, una «habitació pròpia»; referint-se a la necessi-
tat que tenim les persones d'«aïllar-nos» de tant en tant en
el nostre món interior. 

Per a ella, les dones històricament han hagut de compartir
aquest espai amb marit, filles i fills i altres familiars, sense
disposar d'un espai de tranquil·litat per a elles mateixes;
és, doncs, una forma de reivindicar la igualtat i indepen-
dència de les dones.
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«D'aquí l'enorme importància que té per a un
patriarca, que ha de conquerir, que ha de gover-
nar, el fet de creure que un gran nombre de per-
sones, la meitat de l'espècie humana, són per
naturalesa inferiors a ell. Ha de ser, en realitat,
una font important del seu poder». 

Virginia Wolf: Una habitació pròpia31.

ANDROCENTRISME
Sistema de pensament que posa a l’home com a cen-

tre de l’univers, com a mesura de totes les coses.

L’androcentrisme es fonamenta en el factor biològic que
diferencia a les dones dels homes. El fet que la història de
la humanitat hagi estat escrita per homes ha impedit que
coneguem quines han estat les aportacions de les dones.
Les ha invisibilitzat i relegat a una posició de submissió i sub-
ordinació respecte a l'home. L’androcentrisme és una visió
distorsionada i empobridora de la realitat que oculta rela-
cions de poder. 

Des de l'antropologia es posa de manifest que pràctica-
ment a totes les societats, tant originàries com contem-
porànies, existeix androcentrisme. La teoria naturalista
justifica la dominació de les dones per l'home sobre la
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base de les seves condicions biològiques. La discrimina-
ció de les dones és històrica, canvia en funció de les
èpoques i les cultures.

El sistema cultural es basa en valors masculins que s'impo-
sen a les dones. L'home és el representant de la humanitat,
el protagonista de la història; la participació de les dones,
sigui quin sigui el camp que analitzem, s'oculta, es menys-
prea i invisibiliza. 

MITE
És un tipus de creença establerta generalment a través

de diverses generacions en relació amb determinats fets

improbables i sorprenents que, d'acord amb el mite, han

succeït en la realitat, i que no és possible verificar-los de

manera objectiva. 

Tant la literatura com la història han creat una sèrie
de mites sobre les dones que han durat generacions
i han influït i configurat la idea de com són les dones,
les característiques que les defineixen, així com el
que s’espera d’elles. Per exemple, el mite de
Penèlope, és el símbol de les virtuts conjugals, una
dona que espera incondicionalment a Ulisses. Els
mites trasmeten unes idees de manera subjectiva i
inconscient, i creen visions distorsionades de la rea-
litat. 
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El llenguatge sexista és androcèntric, en considerar que
nomenant als homes es designa a tota la humanitat.  

Pérez tenia un germà, el germà de Pérez va morir.
No obstant això, l’home que va morir mai va tenir
un germà.
La família d’en Joan es compon de la seva dona i
els seus dos fills: Laura i Pere.
Tots els espanyols tenen accés a la Sanitat Pú-
blica.

L'ús del masculí com a neutre universal no només invisibi-
litza les dones, sinó que pot crear confusió. 

La llengua és un sistema de comunicació que evoluciona
constantment; una llengua que no evoluciona acaba per
desaparèixer; el llenguatge crea realitats i alhora les
noves realitats produeixen canvis en el llenguatge. Des
del mateix moment de néixer la nostra identitat es crea
com a integrant d'una família, inserida en una comunitat
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El sexisme en el llenguatge

Consideres aquestes frases sexistes?

Els homes prehistòrics vivien en coves.

Els camperols viuen en petits poblats.

Els refugiats es desplacen amb els seus estris,

ancians, dones i nens. 

La ministra estava molt maca amb el seu vestit

de nit.

Els alumnes no tenien ganes d’estudiar. 



i en una cultura determinades. La llengua, doncs, repro-
dueix la realitat social en la qual vivim; si volem una
societat més igualitària hem de cuidar el llenguatge que
utilitzem. 

Diem que el llenguatge és sexista quan utilitzem
expressions que menyspreen, invisibilitzen,
humilien i estereotipen les dones. 

Mitjançant el llenguatge expressem els nostres pensa-
ments; per tant, si volem evitar el sexisme és necessari
utilitzar un llenguatge que inclogui i no menyspreï o
exclogui les dones. La forma més comuna de l'ús del
sexisme lingüístic és l'ús del masculí com a neutre uni-
versal. 

Tradicionalment s'ha utilitzat el terme home per designar a
tota la humanitat i això ha contribuït a ocultar la presència
de les dones, les aportacions que han fet en múltiples
camps: literatura, investigació, política, etc. Les reivindica-
cions que des de fa unes dècades han fet les dones estan
influint perquè s'introdueixin noves paraules, perquè es
nomeni en femení totes aquelles activitats, professions
que actualment realitzen. 

El llenguatge discrimina les dones, les menysprea i invisi-
bilitza; quan això succeeix estem utilitzant un llenguatge
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sexista. Parlem dels veïns, els avis, els nens, pretenent
que incloem les dones. Però quan diem: les veïnes, les
nenes, les àvies... es nomena les dones com a categoria
a part, després d'utilitzar el masculí com omnipresent que
inclou a totes i a tots. 

El sexisme també es reflecteix en les cançons, els acu-
dits, els refranys. Vegem-ho:

Dues filles i una mare, tres dimonis per a un pare.
A la dona i a la cabra, soga llarga.
La dona com la sardina, a la cuina.
«…búscate un hombre que te quiera, que te
tenga llenita la nevera...»
«…lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar,
pero no pudo jugar porque tenía que lavar…»
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Una altra qüestió important és com es nomena a les
dones, és a dir, si quan parlem d'elles ho fem com a
mares, esposes, mestresses… d'aquesta manera estem
afavorint que el seu paper fonamental sigui aquest.
L'adscripció de les dones a l'àmbit domèstic ha condicio-
nat el seu desenvolupament personal, social i laboral.
Tradicionalment s'ha considerat que són les dones les
encarregades de tenir cura de la família, pares, mares,
filles/fills o persones depenents. La importància simbòlica
del llenguatge les constreny a la casa, a l'àmbit domèstic;
l'espai públic ha estat tradicionalment ocupat pels homes.
Aquesta dicotomia públic/privat perjudica greument a les
dones. 

L'ús del llenguatge sexista el podem trobar en el llenguat-
ge quotidià, frases, acudits, cançons. En el llenguatge
escrit, tant a llibres de text com a la premsa o als diccio-
naris, a la publicitat o com a llenguatge simbòlic. La simbo-
logia del llenguatge ha fet que conceptes similars tinguin
un significat diferent. Exemples en castellà:
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Alternatives al llenguatge sexista

NO DIR ALTERNATIVA

L’home La humanitat

Els alumnes L’alumnat

Els metges El personal mèdic

Els adolescents L’adolescència

Els joves La joventut

Els electors L’electorat

Els homes Els éssers humans

Els descendents La descendència

Els veïns El veïnat



Zorro: (guineu): murri, astut.
Zorra: prostituta.

Fulano: persona indeterminada o imaginària.
Fulana: prostituta.

Perro: millor amic de l’home.
Perra: prostituta.

Errors més freqüents en l’ús de la llengua

Ús del gènere gramatical masculí com a genèric.
Presentar l’home com a subjecte d’acció i les
dones com a passives.
Ús asimètric de noms i títols: la Thatcher, Mite-
rrand.
Atribuir qualitats diferents a dones i homes.
Nomenar a les dones com a mestresses de casa,
mares, esposes, filles.
Utilitzar un vocabulari diferent per dirigir-se a ne-
nes o nens.

En els últims anys s'ha desenvolupat el concepte de «pers-
pectiva de gènere» amb el propòsit de replantejar tots
aquells temes considerats de vital importància per a les
dones. En conseqüència, la perspectiva de gènere s'inclou
en els programes, projectes i polítiques.  
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PERSPECTIVA DE GÈNERE
Permet analitzar i comprendre les característiques que

defineixen a les dones i als homes, així com les seves

semblances i diferències. Analitza les possibilitats i oportu-

nitats d'ambdós, les seves expectatives, les complexes i

diverses relacions socials que es donen entre ambdós gène-

res, així com els conflictes institucionals i quotidians que han

d'enfrontar i les maneres com ho fan.

Els passos essencials per a una anàlisi amb perspectiva
de gènere serien: 

Identificació de la diferent posició de partida entre
dones i homes davant una situació donada. Per
exemple: 

Una dona i un home de 30 anys, amb la
mateixa formació busquen feina; tenen les
mateixes opcions?

Caracterització de la posició de dones i homes des
d'un punt de vista qualitatiu. Per exemple, com
intervenen els rols i les idees o estereotips davant
una situació determinada. 

Una parella té una filla i un fill d'edats similars;
si cal posar la rentadora a qui se li demanarà
que ho faci?

La perspectiva de gènere és multidimensional, abastant el
nivell sociocultural, el nivell psicosocial o interpersonal i el
nivell individual, incloent la identitat de gènere i la seva
relació amb altres variables psíquiques i de comportament.
Des de la perspectiva de gènere es poden observar, ana-
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litzar i interpretar actuacions
individuals i col·lectives, i
plantejar intervencions per
modificar la realitat obser-
vada. És un espai teòric que
abasta tant una òptica d'ob-
servació i estudi, com a in-
terpretació de l'observat, anà-
lisi dels efectes i les accions i
intervencions. 

La perspectiva de gènere suposa una nova forma de mirar
la realitat, permetent que es vegin i valorin elements i cir-
cumstàncies abans no reconeguts. Permet així mateix con-
templar la diversitat de circumstàncies que condicionen el
desenvolupament de les persones: classe, edat, cultura,
color de la pell són dades a tenir en compte perquè la pers-
pectiva de gènere sigui vàlida. També és rebutjat per algu-
nes feministes, ja que consideren que parlar de perspectiva
de gènere encobreix la diversitat de realitats de les dones.
Els condicionaments de gènere són tan diferents per a unes
dones i altres que difícilment el terme les engloba a totes.

La perspectiva de gènere feminista nomena
d'una altra manera les coses conegudes, fa evi-
dents fets ocults i els atorga altres significats.
Inclou el propòsit de revolucionar l'ordre entre
els gèneres i amb això la vida quotidiana, les
relacions, els rols i els estatus de dones i
homes.  

Marcela Lagarde: Género y feminismo. 

Desarrollo humano y democracia32.
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El concepte de gènere és avui una eina imprescindible per
analitzar les relacions entre els sexes. Des de la IV
Conferència Mundial sobre la Dona celebrada a Beijing el
1995, el terme es va internacionalitzar. Es va substituir
l'expressió «Dones i Desenvolupament» (Dones y Desarro-
llo, MED) per «Gènere i Desenvolupament» (GED). Des d’a-
leshores a molts països del sud s'està produint una subs-
titució de «dona» per «gènere» i no només de sexe per
gènere. 

Vivim en societats on la diversitat cultural és creixent.
L'enfocament de gènere ha estat aplicat sovint de forma
etnocèntrica, ja que en analitzar les diferències de gènere
només es consideren des del punt de vista de les socie-
tats occidentals. 

Gènere i interculturalitat tenen en comú que s’alimenten
de teories que denuncien l'asimetria cultural i social.
Ambdues lluiten contra les relacions desiguals, entre els
sexes, entre diferents cultures. Com hem esmentat
abans, tendim a avaluar les altres cultures amb paràmetres
de la nostra, el que ens duu a caure en un cert etnocen-
trisme. 

ETNOCENTRISME
Creença que la cultura pròpia és superior a les

altres.
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La situació de les dones tendeix a ser estudiada a través dels
paràmetres de la cultura occidental, oblidant que els condi-
cionaments de gènere canvien d'unes cultures a unes altres;
el que en aquesta cultura es considera inacceptable, en unes
altres és vist amb normalitat. Vegem-ne alguns exemples: 

En alguns països occidentals no es permet que les
noies es posin el vel per anar al col·legi.
Als Estats Units un tribunal condemna una dona
per practicar l’ablació a la seva filla.
A Espanya a les nenes en néixer se’ls fa forats a
les orelles per posar-los arracades.

El debat avui se centra en si hem de qüestionar i criticar situa-
cions de marginació que sofreixen les dones en algunes cul-
tures, com a conseqüència dels condicionaments de gènere.
Arribem així al concepte de relativisme cultural, que pot dur-
nos a acceptar que en algunes societats les dones continuïn
sent humiliades i hagin de limitar el seu desenvolupament al
que aquestes cultures consideren apropiat al seu gènere.

RELATIVISME CULTURAL
«Principi que afirma que tots els sistemes culturals són

intrínsecament iguals en valor, i que els trets caracterís-

tics de cadascun han de ser avaluats i explicats dintre del

sistema en el qual apareixen». 

Marvin Harris, Introducción a la Antropología General.

PERÒ QUÈ ÉS LA INTERCULTURALITAT?
Una relació respectuosa entre cultures. Implica interacció en

igualtat.
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Els estudis de gènere s'han centrat en les relacions de
poder, jeràrquiques, de les societats patriarcals. Si incloem
una perspectiva intercultural podem apreciar que existeixen
buits en centrar-se en la situació de les dones occidentals,
blanques de classe mitja i s'obliden que hi ha moltes altres
dones que viuen situacions diferents. Les seves condicions
de vida i els objectius que persegueixen difereixen dels que
es proposen des d'occident. 

Per això relacionar el gènere i la interculturalitat suposa
acceptar aquestes altres realitats, acceptar que existeix una
diversitat cultural, que són moltes les realitats i que les pro-
postes que les dones no occidentals formulen tenen una
relació directa amb la seva forma de vida, que ha de ser no
només respectada, sinó recolzada. 

Diversitat cultural implica l'acceptació i el compromís de
respectar i promoure les diferencies entre persones i grups
humans, garantint un marc de convivència. 

Veiem que existeixen diferents formes de relacionar-se, tant
entre sexes dintre d'una mateixa cultura com entre diferents
cultures. Treballar per un món més just on totes i tots
puguem desenvolupar-nos plenament en igualtat, ha de ser
un dels objectius dels que creiem que dones i homes, vis-
quin on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats i els
mateixos drets. 
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1) DONES I HOMES?

Imagina que un dia trobes un ésser extraterrestre que acaba d’arribar i
que comença a fer-te preguntes sobre l'ésser humà. Una de les primeres
coses que li adverteixes és, obviament, que som sexuats.

• Què li respondries si et preguntés com diferenciar els homes de
les dones? Podries plantejar-te respondre sobre: Quin és el seu
aspecte físic? Què solen fer? On i amb qui solen estar? Com es
comuniquen i relacionen amb altres persones...?

• Un cop hagis acabat fes dues columnes. En una posa-hi totes les
característiques que no canvien d’uns individus del mateix sexe
a altres, ni d’unes cultures a altres, ni al llarg de la història.
Aquestes, que són d’origen biològic i no estan influïdes per la
cultura són allò que denominem SEXE. Totes les altres, que ano-
menem GÈNERE, com podràs veure, podem trobar-les en per-
sones de l’altre sexe, malgrat que sigui molt menys comú a la
teva societat, però… Podria ser-ho a altres cultures o en altre
període de la història?

• REFLEXIONA: Què passa quan un home mostra característiques
que la societat atribueix al sexe femení? Es qüestiona el seu sexe
o la seva orientació sexual? Succeeix el mateix en el cas que una
dona mostri un comportament tradicionalment masculí? No et
sembla que en aquest cas augmenta la seva valoració?

• I tu? En quin moment de la teva vida vas tenir consciència de per-
tànyer a un gènere? Què va succeir? Què va implicar per a tu?
De quina forma ha afectat la teva consciència a las decisions de
la teva vida? Afecta d’igual manera a homes i dones? Quins este-
reotips i rols de gènere et limiten? I a les dones del teu entorn? 
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2) Debat amb «FLORES DE OTRO MUNDO» 
(Icíar Bollaín, 1999)

Un grup de dones arriba a un poble en una caravana organitzada per
homes solters que no troben esposa. Hauran d’enfrontar-se als condicio-
nants de gènere i culturals d’un poble que les mira amb desconfiança i
recel. 

• Com influeix en la relació amb les dones del poble el fet que
Patricia i Milady siguin immigrants? Com és la situació de par-
tida de les tres protagonistes? Com s’adapten, o no, al poble?
Com afecten els condicionants de gènere a les relacions de
cadascuna de les parelles?

2) «DIGUES-ME COM PARLES i ET DIRÉ QUI ETS...»

Les persones pensem fonamentalment amb paraules, per això el llen-
guatge és tan important a l’hora d’interpretar la realitat, ja que és un codi
que convenim per poder comunicar-nos.

• És el teu llenguatge masculí? Has notat que a mesura que ha
anat augmentant la teva consciència de gènere has anat trans-
formant el teu llenguatge?

• Analitza la teva llengua materna. Busca en el diccionari oficial
les paraules «home» i «dona». Quina té més accepcions?
Quin tipus d’accepcions es relacionen amb «dona»? I amb
«home»? Es valoren igual ambdós termes? Quins estereotips
s’associen generalment al femení? Coincideixen amb els que et
proposàvem en el capítol II? I quines idees es transmeten
sobre els homes? 

• Després pots buscar també paraules com «femení» i «masculí»,
«orfe», «pare» vs. «mare», «rei» vs. «reina», «finestrer/a»...

• Per conèixer propostes d’ús no sexista del llenguatge et reco-
manem:  www.fmujeresprogresistas.org/lenguaje.htm 
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Ajuda en Acció
Organització No Governamental de Desenvolupament
(ONGD) independent, aconfessional i apartidista que té com
a missió millorar les condicions de vida dels nens i nenes, les
famílies i comunitats a països i regions pobres, a través de
projectes autosostenibles de desenvolupament integral i acti-
vitats de sensibilització. La seva finalitat última és la de propi-
ciar canvis estructurals que contribueixin a l’eradicació de la
pobresa. Actualment està present a 19 països de tres conti-
nents: Àsia, Àfrica i Amèrica.

Entreculturas
És una ONGD promoguda pels jesuïtes que neix al Sud i que
creu en l’educació com a instrument de desenvolupament,
transformació, canvi social i diàleg entre cultures. Per aquest
motiu dóna suport a projectes que portin l’educació als
pobles exclosos d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. La seva
aposta els porta també a posar tota la seva energia en la
sensibilització de la societat del Nord perquè sigui capaç de
transformar les seves estructures i convertir-se, juntament
amb el Sud, en un factor de canvi a favor de la justícia.

InteRed
És una ONGD promoguda per la Institució Teresiana per
impulsar, des de la societat civil, una xarxa d’intercanvi i soli-
daritat entre grups socials, pobles i cultures. Pretén transfor-
mar la realitat socioeconòmica actual generadora d’injustícia i
lluitar contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió, a través de
processos socioeducatius des d’un enfocament de drets
humans i de gènere.
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