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#ParaSexismo #MeToo

SEXISME. Detecta-ho. Posa-li nom. Para-ho
El Consell d’Europa ha posat en marxa l’acció «Sexisme: Detecta’l. Posa-li
nom. Para’l». Una campanya que té com a objectiu previndre i combatre el
sexisme, fent difusió del contingut de la Recomanació per a previndre i
combatre el sexisme del Consell d’Europa(CdE).
La Recomanació CM/Reguera (2019) 1 del Comitè de Ministres als Estats
membres «inclou per primera vegada una definició del sexisme en un text
internacional i directrius per a previndre i combatre el sexisme, que inclou
eines i mesures de caràcter general i específiques en determinades àrees
prioritàries, com el llenguatge i comunicacions, internet, xarxes socials i
discurs d’odi sexista, mitjans de comunicació, la publicitat, el lloc de treball,
el sector públic, l’àmbit judicial, institucions educatives, cultura i esport i
l’esfera privada».

Què és el sexisme?
Sexisme és qualsevol acte, gest, representació visual, manifestació oral o escrita, pràctica
o comportament, basat en la idea que una persona o grup de persones és inferior per raó
del seu sexe, que tinga lloc en l'àmbit públic o privat, en línia o fora d'ella, el propòsit o
l'efecte de la qual siga:
 Vulnerar la dignitat intrínseca o els drets d'una persona o grup de persones;

Provocar mal o sofriment físic, sexual, psicològic o socioeconòmic a una persona
o grup de persones;
 Crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu;
 Constituir un obstacle a l'autonomia i la plena realització dels drets humans d'una
persona o grup de persones;
 Preservar i reforçar els estereotips de gènere.
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Com adherir-se a la campanya?
Amb motiu del 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de les
violències contra les dones, la Xarxa Isonomia de Municipis, s’uneix a l’acció
«Sexisme: Detecta’l. Posa-li nom. Para’l.», compartint les eines informatives i
divulgatives de l’acció del Consell d’Europa (CdE) i us anima a participar fent
difusió dels materials de la campanya entre les associacions, empreses i el municipi,
com una manera de contribuir a generar coneixement sobre el sexisme i a
erradicar les violències contra les dones.

Uneix-te i comparteix.
Instruments de l’acció del Consell d’Europa.

A

Pàgina de l’Acció CdE «Sexisme: Detecta’l. Posa-li nom. Para’l»
https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism

V Vídeo de promoció

Vídeo en el Canal Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EsitS4dMtyE

T Test, «Eres sexista? Fes el test i esbrina-ho!»
https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism

R Recomanació per a previndre i combatre el sexisme del Consell d’Europa (CdE)
https://www.inmujer.gob.es/diseno/docs/Carrusel/2018/20190327_Recomenda
cion_Consejo_de_Europa_Sexismo_Logo_Consejo_.pdf
Fonts:
Pàgina web de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats
https://www.inmujer.gob.es/home.htm
Pàgina web d’Igualtat de Gènere del Consell d’Europa:
https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism
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Xarxa Isonomia per a la igualtat efectiva de dones i homes

Página web de Igualdad de Género del Consejo de Europa: https://www.coe.int/es/web/human-rightsAín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Alcudia de Veo, Almassora, Almedíjar, Almenara, Ares del Maestrat, Argelita,
channel/stop-sexism

Artana, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Bejís, Betxí, Borriana, Borriol,
Cabanes, Canet lo Roig, Castellfort, Castelló de la Plana, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, Les Coves de Vinromà, Culla,
Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Les
Alqueries, Llucena, la Mata, Moncofa, Montanejos, Morella, La Morera, Nules, Orpesa, Peñíscola, Pina de Montalgrao, La
Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa
Magdalena de Pulpis, La Serratella, La Serra d’en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro,
Torralba del Pinar, Torrechiva, La Torre d’en Besora, La Torre d’en Doménec, Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, la Vall
d’Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca, Vilar de Canes, La Vilavella, Vilanova d’Alcolea, Villamalur, Villanueva de
Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y Zorita del Maestrazgo.

