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Introducció

Facilitar la participació de les dones associades en el dia a dia de l'entitat.
Fomentar de la innovació social i ciutadana que impulse la cultura i
organització col·laborativa per a la participació ciutadana amb una perspectiva
de gènere.
Impulsar l'associacionisme i l'adhesió de les dones rurals en col·lectius
organitzats per a dur a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida de
les associades i associats.

Des d'Associació de Famílies i Dones del Medi rural – AFAMMER València, hem
desenvolupat el projecte per a la “Promoció de la participació de les dones del medi
rural en l'associacionisme”.

Portem més de deu anys treballant per a donar veu i facilitar la visibilització i
participació en la vida pública i social de les dones dels pobles de la província de
València a través de l'associacionisme. Hem creat una xarxa de dones
compromeses per la defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i la
defensa dels drets de la dona rural, per al que desenvolupem diverses activitats per
a l'apoderament i participació de les dones en la vida pública i els processos de
presa de decisions.

Aquest projecte té com a objectius:

Per a aconseguir aquests objectius hem realitzat sis grups de discussió en
diferents localitats de la província de València, on les participants van intercanviar
opinions que ens han permés obtindre informació sobre les seues percepcions,
actituds o motivacions per a participar en el dia a dia de l'associació. 

De les sessions s'ha extret informació per a detectar motivacions i obstacles, 
 propostes per a la participació de manera activa de les dones en les activitats i
gestió de l'associació, que es recullen en aquesta guia.

El projecte s'ha realitzat amb la subvenció de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.



Accions per a fomentar la
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rurals en l'associacionisme10



És fonamental connectar les activitats de l'associació amb problemes
importants de l'actualitat per a aconseguir el compromís amb una actitud
activa de les dones, de manera que s'involucren en accions per al canvi en la
seua comunitat local i global.

I és que les condicions específiques del propi medi rural, com ara les majors
dificultats per a accedir a una ocupació, als diferents serveis, a les noves
tecnologies, o l'escassa representativitat de les dones rurals en llocs de
responsabilitat i presa de decisions en organitzacions i entitats del seu
territori, fan que les dones rurals tinguen dificultats afegides precisament per
viure en el medi rural.

INFORMAR I  CONSCIENCIAR SOBRE LA RELLEVÀNCIA DEL
PROJECTE AMB ACCIONS CONCRETES01

02 CREAR ESPAIS I  CANALS PER A EXPRESSAR LA SEUA
OPINIÓ

De manera que puguen proposar accions i formes més apropiades per a
atendre les seues motivacions i necessitats per a facilitar la seua participació.
Posar en marxa activitats per a fomentar el debat, l'intercanvi d'opinions i la
proposta d'idees, anima a les dones a ser més que espectadores del que
ocorre en el seu entorn i a actuar.



 FORMAR EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS, GESTIÓ,
HABILITATS PERSONALS I  DIGITALITZACIÓ03

La formació en igualtat permet dissenyar projectes i accions amb
perspectiva de gènere.

Conéixer les necessitats i recursos per a la gestió de l'entitat pot facilitar
que s'involucren en l'activitat del dia a dia de l'associació.

Desenvolupar habilitats personals, com la comunicació, l'empatia, el
treball en equip, etc. incrementa la motivació i dota de per a implicar-se
activament en la labor de l'entitat. 

Facilitar formació en digitalització és fonamental. És un fet que la bretxa
digital afecta en major mesura a les zones rurals, i la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d'accelerar
la digitalització de processos com el de la participació. Constatem les
dificultats que les dones dels nostres pobles, bé per falta de connectivitat,
bé per falta de formació i coneixements tenen per a l'ús de les noves
tecnologies, que s'han fet imprescindibles per a relacionar-nos i accedir a
la informació en temps marcats per les restriccions de mobilitat i la
distància social per a frenar el coronavirus.

L'adquisició de coneixements, habilitats i valors són claus per a una
ciutadania activa:



Perquè coneguen l'abast i els resultats de la seua labor dins de l'organització i
mantinguen el seu compromís.
Per la diversitat de perfils que poden trobar-se en una entitat, és necessari
utilitzar canals i missatges adequats per a cada grup, amb un llenguatge
inclusiu.
Les entitats han de marcar-se com la incorporació i aprofitament de les noves
tecnologies, tant en el desenvolupament de les activitats, com també per a
difondre el seu ús entre les dones rurals i fer costat a la reducció de la bretxa
digital.
S'han d'aprofitar les xarxes socials i canals digitals estratègicament, per a
comunicar activitats, i mantindre un canal d'escolta activa i directa per a
afavorir el seu apoderament i participació ciutadana.

COMUNICAR EL PROGRÉS DE LES ACTIVITATS QUE ES
REALITZEN DES DE L 'ASSOCIACIÓ04

05 PROMOURE LA CORRESPONSABILITAT I  FACILITAR LA
CONCILIACIÓ

Amb horaris i espais adaptats a les necessitats de les associades i
voluntàries.
En el medi rural la dificultat per a accedir a serveis essencials com a transport
públic, recursos assistencials per a menors i persones dependents, suposa
una barrera per a la participació de les dones en les associacions, ja que
encara recau sobre elles en gran manera la cura i les labors domèstiques.
A l'hora de programar activitats és essencial tindre en compte la seua
disponibilitat i oferir opcions que afavorisquen la seua assistència: horaris
flexibles, activitats paral·leles per a menors, transport compartit, etc. són
algunes d'idees plantejades.
D'altra banda, des de les entitats dins de les accions d'igualtat d'oportunitats
és important conscienciar i fomentar la corresponsabilitat entre dones i
homes, per a facilitar la conciliació.



IMPULSAR LA INTEGRACIÓ I  PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES
DONES JOVES06

Amb campanyes i accions específiques.
Les associacions se situen com un instrument de canvi i futur per a les joves
en formar-se com una nova eina per a participar en l'espai rural i en els seus
processos de canvi i de participació ciutadana. És imprescindible comptar
amb les aportacions de les dones joves, al mateix temps que elles puguen
adquirir habilitats socials i experiències personals, i es garantisca la
continuïtat i el relleu generacional en les associacions.

 CREAR GRUPS DE TREBALL LOCALS07
Per a donar resposta a necessitats de proximitat que afavorisquen la
implicació de les dones d'entorns rurals.
Les dones manifesten que els motiva més involucrar-se en causes que els són
conegudes, que els afecten de manera més directa. A més, crear aquests
grups de treball locals redueixen els problemes de desplaçament i gestió del
temps.

VISIBILITZAR A LES DONES08
Posant el valor el seu paper en l'entitat i aportant referents femenins d'accions
posades en marxa en l'associació i altres organitzacions.
Les associacions, en permetre organitzar-nos entorn d'interessos comuns,
ocupar espais públics i desplegar estratègies d'acció col·lectiva, són un
instrument bàsic per a la participació ciutadana de les dones i el canvi social
en l'esfera pública on encara persisteixen grans desequilibris de gènere.



Perquè s'implementen accions com les propostes en aquesta guia és
fonamental que hi haja dones que siguen el motor de l'entitat i participen
plenament en els òrgans de decisió i processos de presa de decisions.

IDENTIFICAR I  EMPODERAR DONES QUE LIDEREN L 'ACCIÓ09

10 CREAR XARXES AMB ALTRES ENTITATS

Per a compartir i ampliar l'abast de les accions de l'entitat, de manera que es
done més valor a la seua labor i s'incremente l'orgull de pertinença.
Establir aliances permet compartir informació sobre els projectes amb altres
organitzacions per a impulsar el compromís i arribar a més grups en la
comunitat. Això també li donarà més pes a la cridada a participar, ja que una
invitació que prové d'un grup de confiança té un pes addicional.



www.afammervalencia.es

http://afammervalencia.es/

