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INTRODUCCIÓ

Dia rere dia les persones joves vivim un retrocés
i vulneracions constants dels nostres drets. La
transgressió dels Drets Sexuals i Reproductius
(DSiR) suposa una vulneració dels Drets Humans, i aquests són fonamentals en una societat justa i equitativa socialment. La reproducció
i la sexualitat són pilars de les nostres societats
al voltant de les quals es generen estructures
de control social que alhora, generen violències
diàries contra les dones i les persones LGBTI+.

L’acció transformadora de les entitats educatives del lleure és essencial en l’associacionisme,
però encara més en la transmissió de valors i coneixements a les joves que participen en aquests
espais. És amb aquest objectiu pedagògic que al
CNJC treballem conjuntament amb les entitats
educatives per poder donar eines a les educadores sobre els Drets Sexuals i Reproductius.
Núria Cabiscol,
secretaria política CNJC

Aquesta vulneració dels DSiR es fa palès en l’informe del 2020 que realitza l’Observatori dels
Drets Sexuals i Reproductius, on s’indica que durant la pandèmia de la Covid-19 ha augmentat
la preocupació pel seguiment de l’embaràs, l’accés a l’avortament, a les proves d’ITS i l’anticoncepció d’urgència.
Totes les persones han de tenir la informació per
prendre les seves pròpies decisions respecte a la
seva sexualitat i reproducció. És en aquests termes que des del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya defensem el Dret a l’educació sexual com a base de promoció dels Drets Sexuals i
Reproductius. És en aquesta línia que presentem
la guia que tens entre les mans, una eina pedagògica per garantir que les joves tinguin tota la
informació per poder decidir lliurement.
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PARLEM DELS DRETS
SEXUALS I REPRODUCTIUS (DSIR)
Què són els Drets Sexuals
i Reproductius (DSiR)?
Els DSiR tenen com a finalitat que totes les
persones puguin viure la seva vida sexual i reproductiva de forma lliure i satisfactòria, sense
discriminacions, riscos, amenaces, coaccions ni
violències. Garanteixen que les persones puguin
prendre decisions lliures, segures i informades, i
tinguin la llibertat per exercir la seva sexualitat
de manera saludable, sense abusos, ni violències.
Els DSiR s’interrelacionen també amb el dret a
la informació, l’educació, la salut i la llibertat, de
manera que no es poden entendre de manera aïllada, sinó com a part d’un conjunt de drets que
posen les bases per viure en una societat democràtica, sana i lliure d’opressions patriarcals.
La garantia dels DSiR suposa una transformació estructural per aconseguir la justícia social. Els canvis en les relacions humanes, en les
pràctiques econòmiques, culturals, científiques i
polítiques que sustenten les relacions desiguals
de gènere i la submissió de les dones i persones
dissidents a la normativitat del gènere, són inherents a la promoció dels DSiR.
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Al cap i a la fi, els DSiR recullen l’aplicació concreta dels Drets Humans, i en conseqüència dels
Drets de la Infància (entre d’altres), pel que fa
a sexualitats i reproducció. Això vol dir que apel·lem a drets bàsics i fonamentals de tota la població, sense excepcions ni exclusions, que han de
ser garantits i protegits. Malauradament, encara queda camí per recórrer per tal que aquesta
garantia sigui efectiva. Per això ens cal conèixerlos en detall per poder exercir-los i denunciar, si
cal, els múltiples àmbits i situacions en què són
vulnerats per tal que siguin una realitat per a tothom.
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Els DSiR en el lleure

Subjectes de drets

Totes les persones que participem en espais educatius, siguin formals o informals, tenim l’obligació de vetllar per garantir aquests drets. Els
espais de lleure educatiu per infants i joves són
espais referencials pel creixement saludable. A
través de la incorporació d’una mirada inclusiva
- que permeti a la diversitat ser protagonistapoden contrarestar discursos i actuacions discriminatòries presents a nuclis de convivència,
mitjans de comunicació i agents institucionals.
Contemplar un marc de DSiR comporta, d’una
banda, un exercici pedagògic reflexiu entre els
equips d’educadors i educadores i, de l’altra, un
model d’aprenentatge crític, dialògic i participatiu que ens ha de permetre avançar cap a un
imaginari de justícia social.

Des de ben petita, la infància va prenent consciència de la importància de ser subjectes de
drets i del valor d’aquests com a instrument per
a reivindicar la dignitat humana i apostar per
una transformació social on les desigualtats i les
violències no hi tinguin cabuda.
Partir dels DSiR implica una mirada que aborda
les sexualitats com una vessant multidimensional i diversa, present des del naixement i al llarg
de tota la vida. Una mirada basada en el pensament crític i l’anàlisi sociopolítica que des d’una
perspectiva feminista i interseccional permet
comprendre les diferents formes d’opressió i discriminació amb la voluntat d’erradicar-les; que
se centra en el plaer i aposta per la construcció
de relacions i vincles positius al si de la comunitat; i que confereix una atenció prioritària al coneixement, l’autoconeixement i l’autocura per a
la promoció d’un bon estat de salut general.
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Coneix tots els DSiR:

Dret a la igualtat: Viu i expressa la teva
sexualitat com vulguis.
Dret a la participació: la diversitat sexual i
de gènere es mou i va on vol.
Dret a la vida, la llibertat, la seguretat, i
la integritat corporal: El teu cos és teu.
Dret a la privacitat: la informació sobre la
teva sexualitat és només teva.
Dret a la llibertat de pensament, opinió i
expressió: Expressa’t, organitzat i participa en accions i en moviments socials que
reivindiquen els drets sexuals i reproductius i les llibertats fonamentals.
Dret a la salut i als beneficis de l’avenç
científic. Reivindiquem l’accés a mètodes
anticonceptius i a l’avortament segur per
a totes.

Adaptats de la International Planned Parenthood Federation
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Dret a la informació i a l’educació: Volem
una educació sexual per viure una sexualitat satisfactòria.
Dret a l’autonomia i al reconeixement
davant la llei. Expressa la teva sexualitat
com vulguis i reivindica-ho.
Dret a escollir casar-se o no i a formar i
planificar una família. Volem triar la forma
de convivència que ens faci felices.
Dret a la rendició de comptes i a la reparació del dany. Si t’han fet o t’estan fent mal,
tens dret a denunciar-ho i rebre ajuda.
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UNA PINZELLADA SOBRE SEXUALITAT
La sexualitat és un aspecte central de la vida
de l’ésser humà que engloba el sexe, la identitat
de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. Es viu
i s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos,
creences, actituds, valors, conductes, pràctiques,
rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure
totes aquestes dimensions, no totes elles s’experimenten o s’expressen sempre ja que aquesta està influenciada per la interacció de factors
biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics,
ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.

Per tal que cada persona prengui decisions ajustades a la seva biografia, experiència, desitjos,
expectatives i emocions, les educadores hem de
desenvolupar el rol de facilitadores o mediadores, és a dir, acompanyar i donar eines a cada infant, jove i adolescent perquè pugui decidir com
anar construint la seva biografia sexual, des del
plaer lliure de violències i de manera sana i positiva.

Així doncs, mai la vivim en un context neutre.
Som una societat marcada pels sistemes heteropatriarcal i capitalista i la nostra socialització
s’ha donat en aquests paràmetres. Cal ser molt
conscients d’aquest fet, ja que la sexualitat és
una dimensió humana diversa i canviant i tenim
la capacitat de poder millorar el nostre benestar
sexual i de qui ens envolta si ens dotem dels instruments que els DSiR i el feminisme interseccional ens ofereixen.
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QUÈ TROBARÀS EN AQUESTA GUIA?
Bloc 1. Explicació general

Dret a
l’educació i la
informació

•• Abordatge de l’educació
sexual amb perspectiva
feminista
•• Canvi del paradigma dels
riscos al paradigma del plaer
i autocura

Bloc 2. Casos
Exposició del cas
→ Una monitora comenta a la reunió d’equip que ha

escoltat comentaris de nois i noies d’11 anys en relació
a imatges de porno

Proposta de resolució
→ Reflexionar col·lectivament com a espai sobre quin

abordatge es vol oferir alhora que ens podem informar
i buscar recursos pedagògics dels diversos temes.

Exposició del cas
Dret a la
llibertat de
pensament,
opinió i
expressió

•• Aquest dret com a part
del reconeixement de
la diversitat sexual i la
identitat de gènere.
•• Trenquem el binarisme
i reflexionem sobre la
construcció social del gènere

→ Un noi del cau amb una expressió de gènere no nor-

mativa rep burles i assetjament homofònic per part de
companys i companyes

Proposta de resolució
→ Acompanyar emocional al noi que pateix l’assetjament i orientar-lo a recursos on el puguin ajudar.

→ Abordar el tema amb el grup i establir protocols de
detecció en situacions com aquestes

Exposició del cas

Dret a la
igualtat
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•• La mirada interseccional
per entendre els diferents
aspectes estructurals -i
com s’entrellacen- que
condicionen o limiten el dret
a la igualtat.

→ Una noia dominicana entra a l’esplai es generen
multitud comentaris i prejudicis sobre la seva sexualitat

Proposta de resolució
→ Com repensar la nostra mirada a partir de la reflexió
dels privilegis i les opressions per raó de gènere, origen,
diversitat funcional.. i com treballar per evitar l’estigma.
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Exposició del cas
•• Dret a la salut sense judicis
ni bronques
Dret a la
salut

•• L’atenció a persones menors
d’edat (autonomia sanitària,
menor madur…)

→ Una noia de 15 anys se li trenca el preservatiu i no
sap on anar a buscar la postcoital. Té por de l’embaràs
i de la bronca

Proposta de resolució
→ Oferir-li els recursos a l’abast -prèviament s’haurà
fet el llistat d’aquests recursos per tenir-los a mà. I
també es tindran recursos amb informació fiable sobre temes claus habituals.

Exposició del cas
Dret a
decidir, a
l’autonomia
sexual i
sobirania
corporal

→ Una noia de 16 anys es queda embarassada i li diu
•• Dret al propi cos i la
interrupció voluntària de
l’embaràs com a exercici
d’autonomia corporal.

a una amiga que es prendrà unes pastilles per avortar perquè no vol que família ho sàpiga., L’amiga li ho
comenta a la monitora

Proposta de resolució

→ Acompanyar a la noia sense jutjar-la, desmuntant

mites i valorar opcions de suport professional i de com
comunicar-ho a la família si és possible.

Exposició del cas

Dret a viure
lliure de
violències
de qualsevol
forma

•• Els imaginaris de violències
masclistes a l’adolescència
i joventut i quines formen
prenen.
•• La invisibilització de moltes
violències i l’estigma
associat

→ Un cau està de campaments, durant l’estiu. Les
tendes de campanyes son mixtes. Resulta que un
membre del grup de joves (més grans) es dedica a
assetjar i tocar a les joves noies del grup.

Proposta de resolució

→ Acollir les emocions de les noies sense qüestio-

nar-les ni jutjar-les. Seguidament prendre decisions
de forma col·lectiva tenint present allò que necessiten
les persones agredides, com per exemple apartar a
l’agressor o agressors de l’espai i aplicar el protocol, si
se’n disposa.
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DRET A L’EDUCACIÓ SEXUAL

Sempre estem educant en sexualitat, projectant una idea determinada de sexualitat, encara
que no en siguem conscients. Pel que diem, per
com ho diem o també pel que callem. Així doncs,
no n’hi ha prou en defensar i promoure el dret a
l’educació sexual sinó que cal plantejar-se quina
educació sexual volem. Això implica adonar-se
que hi ha cert consens social en allò que incloem
dins aquesta educació. Ens ve al cap parlar
d’embarassos no desitjats, d’anticoncepció, d’infeccions de transmissió sexual, de relacions i, fins
i tot, de violències masclistes.
Però cal avançar cap a una mirada de l’Educació
Sexual al llarg de tota la infantesa, adolescència
i joventut que sigui feminista, posi el plaer i l’autocura al centre i tingui com a paraigües l’enfocament de DSiR.
Precisament, el dret a rebre aquest tipus d’Educació Sexual és vulnerat de manera reiterada.
De sexualitat, si n’hem parlat a l’escola -fet que
no podem donar per descomptat- ho hem fet de
manera puntual, en el marc d’intervencions per
part de professionals externs. Sovint, aquestes
s’han centrat en les relacions sexuals coitals i
l’ús de mètodes o estratègies de prevenció articulades sota l’amenaça del risc i basades en
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la por que se’n deriva. En circumstàncies pitjors,
pot ser que s’hagi abordat des d’un adoctrinament moralista que determina quina sexualitat
és correcta i quina no, quina és la seva funció i
en quines circumstàncies s’ha de donar. L’educació rebuda a casa i a altres espais habitualment
també es mou en aquests paràmetres.
Partir dels DSiR implica construir un programa
d’Educació Sexual Integral que abordi les sexualitats com una vessant multidimensional i diversa, present des del naixement i al llarg de tota la
vida. Una manera de parlar de sexualitat des del
pensament crític, des d’una perspectiva feminista que posi el plaer al centre i aposti per la construcció de relacions i vincles positius al si de la comunitat; i que confereixi una atenció prioritària a
l’autoconeixement i l’autocura per a la promoció
d’un bon estat de salut i benestar general.
Iniciar un recorregut formatiu sobre sexualitats
amb la infància i l’adolescència significa parlar del
dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la
integritat corporal des de les nocions del consentiment i l’autonomia corporal, el respecte, l’empatia i el reconeixement vers les altres persones.
L’escola i els espais de lleure educatius poden,
i haurien d’esdevenir, espais referencials pel
creixement saludable d’infants i joves. A través
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de la incorporació d’una mirada inclusiva - que
permeti subratllar el valor de la diversitat-, poden contrarestar discursos presents a nuclis de
convivència, mitjans de comunicació i agents
institucionals.

Reivindiquem el plaer, el plaer
conscient i responsable. El
plaer entès com la capacitat
de gaudir que ens permet, des
de cada experiència subjectiva
i diversa, valorar les nostres
accions i compromisos, revisar
allò que ens fa mal i potenciar
allò que ens fa sentir bé.
Perquè acompanyar en
l’exploració del desig, de
pràctiques, imaginaris
i fantasies vol dir educar
en el benestar.

RECURSOS
Programa de coeducació, perspectiva
de gènere i educació afectivosexual al
currículum. Departament d’educació
https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/
Salut Sexual. SidaStudi.
http://salutsexual.sidastudi.org/
Checa, C., Elvira, N., i Moreno, A.
(2019) Tot el que necessites saber sobre sexualitat. Per gaudir-la de forma
sana i segura. Rosa dels Vents
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CAS 1 → Una monitora comenta en la reunió d’equip que ha escoltat comentaris de

nois i noies d’onze anys en relació a imatges de porno. Això genera un debat on altres monitors i monitores comparteixen la seva preocupació i dificultat d’abordar el
tema. També es comenta que hi ha determinats temes que sempre apareixen i que
són aspectes molt bàsics sobre la sexualitat i no saben fins on i com abordar-les.

QUÈ PODEM FER?
→ D’entrada admetre que com a societat tenim
mal resolta l’educació sexual i que per tant ens
podem trobar amb la paradoxa d’una sensació
de “sexualització” comercial (anuncis, porno…) i
d’altra banda un desconeixement molt important d’aspectes fonamentals de la nostra sexualitat com els cossos, el plaer o l’autocura.
Així doncs un primer pas és reflexionar col·lectivament com a espai sobre quin abordatge es vol
oferir alhora que ens podem informar i buscar
recursos pedagògics dels diversos temes.
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→ Si és un tema que d’entrada no ens fa sentir
segures com a educadores perquè creiem que no
tenim prou informació fiable per respondre, entomem el repte. Escoltem, recollim els dubtes i
inquietuds i preparem-nos una activitat per treballar-ho a la propera trobada. No tinguem por
a dir que no en sabem prou, però que és molt
interessant i, per tant, animem a investigar conjuntament. Siguem receptives.
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DRET A LA LLIBERTAT
DE PENSAMENT, OPINIÓ I EXPRESSIÓ
Entenem el dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió com a part clau del reconeixement
de la diversitat sexual i la identitat de gènere.
El sistema patriarcal defineix un sistema sexe-gènere que regeix els nostres sexes, gèneres
i la manera com ens hem de relacionar, segons
aquest gènere, amb les persones i amb el món.
Aquest sistema sexe-gènere marca que existeixen dos sexes, mascle i femella, als quals els
hi corresponen dos gèneres, masculí i femení,
dotats d’uns rols de relació que impliquen una
expressió del gènere concreta i una única manera de relacionar-se de manera afectivosexual,
la heterosexual. D’aquesta manera se situa la
identitat de gènere en un sistema binari que
estableix com ens hem d’expressar, comportar,
pensar i gaudir de la sexualitat en base als genital, i per tant, si he nascut amb vulva, es donarà
per suposat que m’identificaré com a dona i que
la meva orientació serà l’heterosexual; si he nascut amb penis, se m’atorgarà el gènere masculí i s’esperarà que sigui heterosexual. Quan una
persona no s’identifica amb el gènere assignat
al néixer parlem de persones trans, i quan sí que
s’hi identifica, parlem de persones cisgènere.

D’això se’n diu “norma”, situant totes
aquelles identitats, diversitats sexuals i
expressions que no corresponguin amb
aquesta com a “no normals”.
També hi ha les persones intersexuals que són
aquelles amb diferències en el desenvolupament
sexual relacionades amb els genitals, les hormones i els cromosomes. El sistema sexe-gènere
binari les deixa fora de la norma perquè no les
pot categoritzar com a mascle/home i femella/
dona, fet que provoca una gran estigmatització
i vulneració dels seus DSiR.
El concepte contínuum ens ajuda a visibilitzar
que la identitat de gènere no és binària, sinó fluida, i permet que una persona es pugui identificar amb independència dels seus genitals: dona,
home, persona no binària, persona agènere, etc.”
Quan parlem de diversitat sexual succeeix el mateix: no hi ha una única orientació vàlida, al contrari, totes ho són: persones lesbianes, persones
gais, persones bisexuals, persones asexuals, persones pansexuals, etc.
I perquè és important parlar del dret a la diversitat sexual i a la identitat de gènere? Doncs perquè el sistema cisheteropatriarcal, aquest que
dicta la norma, és el causant de moltes de les
desigualtats i violències que les persones LGTBI
13
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viuen pel fet de transgredir-la, com per exemple
un menor accés al mercat laboral, discriminació
al sistema de salut, agressions a l’espai públic i
un llarg etcètera.
Totes les persones tenen el dret a expressar-se,
identificar-se i gaudir de la sexualitat i afectivitat com ho desitgin, lliures de qualsevol tipus de
discriminació i violència.

RECURSOS
Departament d’Afers Socials, Treball
i Família. Servei d’Atenció Integral
LGBTI (SAI). https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/
Betevé (2018, febrer 3). Oh My Goig
- Diversitat sexual i de gènere.
www.youtube.com/watch?v=zWv8zQ2gLSU
Consell de la Joventut de Barcelona
(2014) Parlem de … sexualitat. www.
cjb.cat/publicacio/parlem-de-sexualitat/
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El llenguatge que emprem
és molt important perquè
visibilitza realitats i
n’invisibilitza d’altres.
Totes duem una motxilla
de socialització binària i
heteronormativa, però cal
fer un esforç per trencar-la i
posar la diversitat al centre,
evitant exclusions de cap
mena. Això pot suposar revisar
els materials que elaborem,
la biblioteca que tenim o els
simbolismes de la cartelleria
que utilitzem, entre d’altres.
Podem aprofitar totes les
oportunitats de comunicació
formal o informal per esdevenir
un espai veritablement divers i
inclusiu.
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CAS 2 → Un noi del cau amb una expressió de gènere no normativa rep burles i as-

setjament homofòbic per part de companys i companyes. El cas arriba a l’equip de
monitors i monitores que es plantegen com procedir.
QUÈ PODEM FER?
→ El cau ha de ser un espai segur per a totes les
persones que el formen. Per tant, el primer que
s’ha de fer és identificar aquelles persones causants de les agressions i apartar-les de l’espai
per tal que l’assetjament s’aturi.
→ Hem d’atendre la demanda del noi que viu
la violència, i això significa acollir com se sent
i posar tots els nostres recursos perquè no es
torni a donar un cas de LGTBIfòbia. També es
recomanable disposar d’un protocol d’actuació
i conèixer altres recursos externs i propers que
puguin ajudar en aquesta situació.
→ Les intervencions que fan les persones educadores han d’anar orientades a visibilitzar la
inclusivitat de totes les orientacions, identitats
i expressions perquè són espais lliures de violències i discriminacions.
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DRET A LA IGUALTAT

Totes les persones tenim el dret a viure en igualtat de condicions, a exercir els nostres drets
i, per tant, a no ser discriminades. No obstant
això, encara estem lluny d’aconseguir-ho.
Hem de tenir en compte que vivim en un món on
les estructures ens imposen uns eixos o categories socials que ens situen en posicions molt diferents. Per tal d’entendre com funcionen aquests
eixos ens és molt útil la mirada interseccional.

La interseccionalitat ens permet situar
diferents sistemes opressius alhora, com
són el masclisme, el capitalisme, el capacitisme, el racisme, etc. Aquests sistemes
no operen per separat, sinó que estan íntimament lligats i, per tant, ens travessen i
afecten en funció de com ens llegeix la societat. No es tracta d’una suma d’opressions, sinó que aquestes estan lligades
al context i, per tant, s’han de tenir en
compte de forma global en cada situació.
Aquesta mirada ens permet entendre les múltiples desigualtats que pot estar vivint una persona i que poden estar afectant la seva salut i benestar emocional. En aquest sentit, ens és molt
útil parlar de jerarquies i privilegis per evidenciar
16

que dins d’un mateix context, puc estar vivint
una opressió, com per exemple el fet de ser dona
en un sistema patriarcal, i alhora tenir el privilegi de ser una persona blanca en una societat
racista. Això no només es tradueix en no experimentar la violència que aquest genera, sinó en
que puc estar discriminant a algú per creences
derivades dels meus privilegis.
Comprendre i reconèixer l’existència d’aquests sistemes socials ens permet situar-nos i pensar-nos
en un món on no tothom té les mateixes oportunitats, i encara més important, on no tothom té garantits els mateixos drets, com per exemple, que a
les persones amb diversitat funcional se’ls negui el
dret a viure i explorar la seva sexualitat de forma
plena. Aquestes opressions es tradueixen en situacions de la vida quotidiana com és el fet no accedir
al dret a la salut perquè les lleis migratòries no em
permeten regularitzar la meva estada en un país
en funció del meu origen o de no poder menjar tots
els àpats del dia perquè la meva família no disposa
dels recursos econòmics suficients per viure en el
sistema capitalista.
La interseccionalitat és una mirada i un exercici
necessari per entendre quines opressions podem
estar generant i així poder-ho canviar. És quasi
inevitable que estant immerses en un sistema
social capitalista, masclista, racista, capacitista,
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etc... no incorporem mites, pensaments i comportaments discriminatoris. No obstant això,
està a les nostres mans transformar-ho per
crear una societat més justa i equitativa, lliure
de violències, i on es reconegui i posi al centre la
diversitat.

Si encara no teniu comissió
de gènere al vostre equip,
us animem a crear-ne una!
És imprescindible per tal de
poder reflexionar sobre la
interseccionalitat, vetllar per
les relacions sanes i justes,
entre iguals i no iguals, i per
visibilitzar la sexualitat i
salut sexual d’infants, joves i
adolescents de manera sana,
lliure i positiva. Suposa una
estratègia col·lectiva a treballar
també amb el monitoratge i les
famílies i així garantir els DSiR.

RECURSOS
Transit Projectes. (2019, juny 21) Què
és la interseccionalitat? Igualtats
Connectades. www.youtube.com/
watch?v=kqwGntpWkf4&ab_channel=TransitProjectes
Minotta, C. i Meneses, Y.A. (2018)
Escuela, raza, sexo, etnia, racismo,
homofobia y daño psicosocial. Revista Nacional e Internacional de
Educación Inclusiva, 11 (1), 229-250.
http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD50262.pdf

Diario Público. Irantzu Varela y el
feminismo interseccional. El Tornillo.
www.youtube.com/watch?v=uyeRxomvQ6Q&ab_channel=DiarioP%C3%BAblico

17

REIVINDIQUEM ELS DRETS OBLIDATS
GUIA DE TREBALL DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS EN EL LLEURE EDUCATIU

CAS 3 → Una noia d’origen dominicà comença a venir a l’esplai. Arrel de la seva

entrada, es generen multitud comentaris i prejudicis sobre la seva sexualitat.

QUÈ PODEM FER?
→ Compartir un espai individual amb la noia per
conèixer com se sent i proposar-li algunes accions a treballar grupalment que puguin millorar
la situació i la facin sentir còmoda i segura. Després podem generar espais educatius de lleure
on treballar els eixos de discriminació, els prejudicis i com afecten les persones a qui van dirigits. En aquest sentit, pot ser molt útil intervenir
amb les persones adolescents i joves mitjançant
dinàmiques que ens permetin situar els nostres
privilegis i opressions.
→ És necessari que, com a persones educadores,
visibilitzem tots aquells comportaments discriminatoris per tal d’aportar referents positius a
través dels quals relacionar-nos i fer que el nostre espai sigui un lloc segur per a totes les persones que el formen.
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DRET A LA SALUT

Que l’accés als serveis de salut i a tot allò que millori el nostre benestar és un dret bàsic és quelcom que tothom coneix i reconeix. Però el que sovint s’oblida és que aquest dret ha d’incloure una
atenció respectuosa i que ens ha d’acompanyar
a l’hora de prendre les decisions que creiem millors per a la nostra cura.

incloses dades personals de qualsevol mena, a
rebre un tracte de màxima confidencialitat, i a
no viure discriminacions!

I si ets menor d’edat?
Totes les persones -amb independència de l’edattenen dret a l’atenció i acompanyament sobre la
seva salut. Aquest aspecte és especialment rellevant en el cas de persones menors d’edat.

Massa sovint la mirada adulta està plena de prejudicis envers les decisions sobre la salut d’adolescents i joves amb aproximacions paternalistes, d’esbronc o de judici. “Que si la gent jove no
es cuida, que haurien de fer això o allò altre, que
amb tota la informació que tenen com pot ser...”.
Per això el dret a la salut ha de garantir també
l’accés a la informació i un acompanyament respectuós de les nostres decisions.

A partir dels setze anys una persona ja seria considerada “adulta” a efectes de salut. En altres
paraules, ja té capacitat per decidir sobre la seva
salut per ella mateixa i, per tant, no es requereix
el consentiment per representació de la família o
dels tutors legals. Això és així sempre que l’estat
físic o psíquic li permeti fer-se càrrec de la seva
situació i no hi hagi incapacitació legal o la professional determini una situació de risc greu.

Alhora, quan parlem de salut no només ens referim a la salut física, sinó que cal que es valorin
tots aquells elements que condicionen el nostre
benestar com la salut emocional i també els aspectes socials. Només d’aquesta manera es pot
garantir el dret a la salut.

En el cas de la salut sexual, això vol dir que una
persona de més de setze anys pot anar a consultar qualsevol tema que afecti la seva salut sense que s’informi a la família o tutor, emprar el
mètode contraceptiu que desitgi, fer-se proves
d’ITS, sol·licitar i rebre la pastilla de l’endemà, o
decidir sobre les seves relacions sexuals. L’única
excepció és el cas de la interrupció voluntària de
l’embaràs, que requereix del consentiment d’un
dels dos progenitors.

Així, tenim dret a rebre una atenció respectuosa,
evitant qualsevol judici moral, a decidir allò que
volem compartir amb la professional del centre,
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Si la persona té menys de 16 anys i es troba en
un alguna de les situacions descrites anteriorment, llavors dependrà de la professional, que
ha de valorar la maduresa de la persona. Sigui
com sigui, si una persona -davant de qualsevol
situació- reconeix una necessitat, busca el millor
recurs i acudeix a un servei, la seva maduresa
queda més demostrada!

Per fomentar l’autocura no només
cal conèixer el nostre cos i disposar
d’informació fiable sinó també
saber on recórrer si mai tenim
la necessitat d’acompanyament
professional. Per tant és
important conèixer quins recursos
tenim al nostre barri o municipi, on
podem sol·licitar suport, i saber on
serem ben ateses i respectades,
ja siguin centres de salut, espais
juvenils, farmàcies, espais
educatius...
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RECURSOS
ASSIR (Centre d’Atenció Salut i Reproductiva per a joves) http://sexejoves.gencat.cat/ca/centres_i_serveis/unitats_datencio/
Comitè Bioètica Catalunya (2009).

La persona menor en l’àmbit de la
salut. https://www.centrejove.org/
pdf/menor_edat_salut.pdf
CJAS - Àmbits. Informació sobre
autocura en diferents temes
www.centrejove.org
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CAS 4 → Una noia de 15 anys de l’esplai comenta que el dia abans havia mantingut

relacions sexuals amb la seva parella i se’ls va trencar el condó. Explica que li fa
por haver-se quedat embarassada, però que no sap on anar a buscar la píndola
de l’endemà ni com explicar-ho perquè no li “fotin una bronca”. Tampoc no s’atreveix a dir-ho a la família.

QUÈ PODEM FER?
→ Oferir-li un espai perquè pugui expressar les
seves emocions sense jutjar-la a través de l’escolta activa i acompanyar-la facilitant-li diverses
opcions on recórrer en el barri o ciutat. Resulta
d’ajuda que en el vostre espai tingueu localitzats
espais on poder acudir en cas de necessitat, com
centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva
(ASSIR), centres d’atenció primària, CJAS, SIE
per violències, SAI LGTBI, farmàcies o punts d’informació juvenils.

?

→ També és important que disposeu d’informació bàsica fiable i d’utilitat que pugui servir quan
es necessiti.
→ Aquestes són tasques que podria dur a terme una comissió o grup de gènere de l’espai de
lleure.
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DRET A DECIDIR, A L’AUTONOMIA
SEXUAL I SOBIRANIA CORPORAL
Som feministes, defensores dels Drets i, per
tant, entenem que la vida és molt més que la
supervivència biològica. La vida és dignitat, reconeixement i comunitat. Les sexualitats i la reproducció són dimensions inherents a la nostra
existència i com a tals, han de poder ser viscudes
des del desig i la voluntat.
Quan parlem de sobirania corporal, estem dient
que les persones han de tenir el control dels seus
cossos i sexualitats, alliberades de qualsevol
mena d’opressions, relacions de poder, mandat binari de gènere i, per tant, lliures també de
violències que vinguin per part de les institucions.
Es tracta d’un exercici emancipador des de la
col·lectivitat i la comunitat.
El dret a decidir sobre el propi cos i, per tant, a
decidir quan i com es vol accedir a la interrupció
voluntària de l’embaràs és un dels pilars fonamentals que travessen els DSiR i els drets humans de les dones, ja que va lligat a la voluntat
que les persones puguin prendre decisions sobre
la seva vida sexual i reproductiva amb llibertat,
informació i seguretat.

L’avortament és la interrupció d’un
embaràs i es pot donar per causes
naturals o a demanda.
Quan és a demanda, cal posicionar-nos com a subjectes de drets per decidir sobre les nostres vides
i cossos. També és important tenir present que,
avortar, suposa tot un seguit de situacions on s’han
de prendre decisions i, on l’impacte de l’estigma
associat que viu l’avortament és un dels obstacles
fonamentals que ens veiem obligades a confrontar.
Cal saber que a casa nostra avortar és gratuït
i es pot fer en qualsevol moment de l’embaràs,
només canvien les circumstàncies i condicions
sota les quals s’hi pot accedir que estan tipificades a la Llei Orgànica 2/2010.
1

per la lliure decisió de les dones durant les
primeres 14 setmanes de gestació sense cap
autorització professional/institucional, després ja tornem a necessitar-la.

2 per un informe mèdic que autoritzi l’avorta-

ment per causes mèdiques fins a les 22 setmanes de gestació

3 per la confirmació d’un diagnòstic per part

d’un comitè clínic més enllà de les 22 setmanes de gestació
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I si ets menor d’edat?
Per poder avortar, la llei actual obliga a les menors de 18 anys a disposar de l’autorització expressa d’un dels tutors legals. Així que la decisió
d’interrompre l’embaràs serà seva, però no es
podrà dur a terme sense aquesta autorització.
Un dels tutors s’haurà de presentar físicament
per signar-la davant de la professional sanitària.
En molts casos, i més enllà de l’impacte de la notícia, els tutors legals acostumen a donar suport,
però no sempre és així i cadascú ha de poder valorar la dificultat de notificar aquesta situació i
obtenir l’autorització.

RECURSOS
Betevé. (2018, gener 3). Oh my
Goig. L’avortament. https://www.
youtube.com/watch?v=ZyYWzoYb7fc&ab_channel=betev%C3%A9

Totes podem fer incidència per
canviar aspectes estructurals.
L’espai de lleure on estiguis
també pot ser un motor de canvi
a favor dels DSiR. Es pot fer
quotidianament teixint xarxa,
amb les famílies, reivindicant
i denunciant vulneracions de
drets... I sempre que siguem
conscients que se’ns vulnera un
DSiR, us recomanem denunciarho a través de L’Observatori
https://drets-sexuals-ireproductius.lassociacio.org/

CJAS. L’avortament (https://centrejove.org/avortament/)
Sobre l’avortament vullavortar.org
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CAS 5 → Una noia li explica a la seva monitora del cau que la seva amiga està em-

barassada, va tenir relacions amb la seva parella, però no vol seguir endavant amb
l’embaràs. Li explica que l’amiga comprarà les pastilles abortives per internet perquè
no ho vol explicar a la seva família, però ella això no ho veu gens clar perquè vés a
saber el que es prendrà i què passarà si no ho sap ningú.
QUÈ PODEM FER?
→ Acompanyar-la i deixar un espai perquè pugui
expressar les seves emocions sense jutjar-la.
→ Animar-la a fer el mateix amb la seva amiga
i comentar-li que si vol pot venir a parlar amb
vosaltres en aquest espai de seguretat.
→ Oferir informació veraç sobre el tema i facilitar-li diverses opcions existents on recórrer
al barri, municipi o ciutat. També es poden fer
algunes recomanacions per acompanyar-la a
aquests recursos i valorar com poder parlar amb
la família intentant pensar què i com comunicar
la notícia i/o buscar algú de confiança que pugui
ajudar.
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→ Sentir l’opinió i els consells de les persones significatives del nostre entorn és important, però
la decisió d’avortar o no ha de ser de cadascuna,
sense sentir-se jutjada ni pressionada per ningú.
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DRET A VIURE LLIURES DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES DE QUALSEVOL FORMA
Viure una vida lliure de violències masclistes és
un dret reconegut per diferents organismes internacionals com Nacions Unides. No obstant
això, a l’hora de parlar de violències masclistes
en adolescents i joves, encara hi ha moltes manifestacions invisibilitzades i normalitzades.
Sovint veiem que des de la mirada adulta s’infravaloren moltes de les violències més típiques de
la població adolescent i jove, pensant que no són
tan greus com les que es viuen a l’etapa adulta.
Els imaginaris predominants que se’ns desperten quan parlem de violències masclistes solen
estar vinculats a les relacions de parella adulta,
representada amb un tipus de violència molt explícita o bé el de la violència sexual, exercida per
una persona desconeguda quan anem pel carrer
de nit. D’aquesta manera, totes aquelles violències masclistes que no corresponen amb aquestes representacions no són llegides com a tal ni
per les persones que la viuen ni pel seu entorn.

Què són les violències masclistes en adolescents i joves?
Entenem per violències masclistes aquells rols de
poder exercits pels nois vers les noies i que són
generats i legitimats per un sistema social en
concret: el patriarcat. N’hi ha de diferents tipus:
•• Violència psicològica (xantatge emocional,
menyspreu...)
•• Violència sexual (tocaments no desitjats, relacions sexuals no consensuades)
•• Violència física
Aquestes violències les podem trobar tant en
l’entorn proper, com la parella, les amistats o la
família, com en l’espai d’oci nocturn. Pel que fa a
violències masclistes dins de la parella, cal tenir
present que no són exclusives de la relació monògama, sinó que hi ha un ampli ventall de relacions
dins de les quals hi poden haver rols de poder.
Cal tenir present que les violències masclistes són
freqüents i que, per tant, poden donar-se en els
nostres entorns. Per entendre aquest abast és
útil situar-les en un contínuum, des de les més
lleus, com comentaris no desitjats, fins a les més
intenses, com l’agressió sexual o la violència física. Aquest contínuum també serveix per ubicar
que totes provenen del patriarcat.
25
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Per últim, destacar que encara ara no disposem
de molts serveis d’atenció específica a les violències masclistes en població adolescent i jove. A
més, moltes vegades les persones que les viuen
rebutgen acudir-hi per l’estigma d’identificar-se
com a “víctima”. Per tant, és important respectar els ritmes i les decisions de les persones que
ho estan vivint. Cal destacar que no hi ha una
única manera de fer un procés de recuperació i
que la persona que ho està vivint té el dret a decidir com fer-lo!

La perspectiva feminista,
que ens permet graduar la
nostra mirada i ens ajuda a
detectar situacions i casos
que prèviament ens passaven
desapercebudes, ens ajuda
a eradicar les violències
masclistes i a educar des d’una
metodologia que promogui
l’agència de les persones més
joves, el protagonisme de la
diversitat i, sobretot, del plaer.
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RECURSOS
(2015) Estimar no fa mal https://
issuu.com/apfcib/docs/estimar_no_
fa_mal._projecte_de_form
Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya. Guia Desconnecta’t
de la #ViolènciaEnXarxes. https://
www.cnjc.cat/sites/default/files/
u89/guia_desconnecta_de_la_violencia_1.pdf
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (2019). Guia Unfollow a
les violències masclistes. https://
www.cnjc.cat/sites/default/files/
campanya/adjunts/guia_unfollow_2019_online2_1.pdf
Xarxa d’atenció als SIAD (https://
dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio-a-les-dones/mapa_siad/)
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CAS 6 → Un cau està de campaments durant l’estiu. Les tendes de campanya són

mixtes. Resulta que un membre del grup de joves (més grans) es dedica a assetjar i tocar a les noies joves del grup. Cada dia aquests tocaments augmenten, i
passen a fregaments i grapejos.Arribades a aquest punt, les noies ho expliquen a
les monitores.
QUÈ PODEM FER?
→ La nostra actitud ha d’anar orientada a acollir
les seves emocions i comprendre la situació sense qüestionar-les ni jutjar-les amb frases com
“perquè no ho heu dit abans?” o “perquè li heu
permès?”.
→ Seguidament, és important aplicar el protocol
de violències masclistes de l’agrupació, en cas
que en tingui. En cas contrari, haurem de prendre decisions de forma col·lectiva tenint present
allò que necessiten les persones agredides, com
per exemple apartar a l’agressor o agressors de
l’espai.
→ És important que les agrupacions de joves disposin de protocols d’actuació, ja que permeten
saber com actuar davant d’aquestes situacions
i, a la vegada, com poder-les prevenir i generar
espais educatius lliures de violències masclistes.
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