La línia de violències
Nom de l’activitat

Branques: Pioners/Caravel·les/ Truc/ Clan /Ròvers

Durada

30’

Material

Res

Resum de l’activitat

Espai

Qualsevol

Les joves es desplaçaran en l’espai d’acord a si han patit o no algunes de les diverses
violències lligades al gènere que enumeraran les caps.

Objectius a assolir

Conscienciar i visibilitzar com la violència amsclista envolta la nostra vida

Desenvolupament de

Ens posem tots i totes l’una al costat de l’altra amb els ulls tapas (amb el fulard, un mocador o

l’activitat

qualsevol altra peça). Expliquem que anirem dient afirmacions i elles s’hauran de moure segons
la resposta:

Faig un pas endavant si...

...si he tingut por tornant sola a casa a la nit.
...si he tingut por a dir que no al sexe.
...si m’han tocat sense jo voler-ho.
...si m’he cohibit a l’hora d’expressar emocions.
...si he sentit que les meves opinions no eren tingudes en compte.
...si he sentit que no era suficient.
...m’he disculpat per alguna cosa per la que no creia que ho hagués de fer.
...la meva parella ha pres una decisió per mi.
...m’he sentit observat/da.
...he sentit vergonya del meu cos.
...m’he plantejat canviar alguna part del meu cos.
...he amagat que em masturbo.
...m’he sentit culpabilitzat/da per manifestar la meva sexualitat.
...la meva parella ha volgut controlar les meves amistats.
...m’han donat una opinió sobre mi sense que ho hagi demanat.
...he tingut por d’acabara sol/a.
...la meva parella m’ha alçat la veu.
...he dit que no però s’ho han pres com un si.
...m’han valorat només pel meu cos.
...he tingut por de deixar-ho amb la meva parella.

...algú ha atacat la meva orientació sexual.
...se m’ha negat la capacitat d’enfadar-me.
...m’han protegit sense que ho hagi demanat.
...quan vaig sol/a a algun lloc sempre m’asseguro de que algú sàpiga on vaig.
...algun cop han opinat sobre el meu físic i la meva roba en veu alta.

Després d’aquestes afirmacions (subjectes a que n’apareguin més segons la particularitat de
cada agrupament/branca/grup), ens traiem la peça que ens tapava els ulls i observem el nostre
entorn. Donem uns minuts per a que cadascú/na vegi en quina posició ha acabat i on són els
altres companys/es.
Avaluació de l’activitat

La finalització i avaluació de l’activitat es realitzarà amb un debat sobre les opressions i les
violències que s’exerceixen d’una manera més o menys subtil. El que pretenem doncs, és que
cadascú es responsabilitzi del lloc que ocupa en el sistema i dels privilegis que aquest li ha
atorgat. Així mateix, també intentem fer conscient a tothom de les opressions que ha exercit
des d’aquesta posició per tal d’iniciar un qüestionament intern en cadascun d’ells i elles.
.
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