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¿Què és?

L'AGENDA FEMINISTA SOBRE HOMES I
MASCULINITATS ÉS UN PROJ ECTE DE
PARTICIPACIÓ SOCIAL ASSUMIT PER LA XARXA
MENENGAGE IBERIA, MEMBRE DE L'ALIANÇA
GLOBAL MENENGAGE

L'aliança global MenEngage està formada per desenes de xarxes
repartides en moltes regions del món, centenars d'organitzacions no
governamentals i entitats associades a l'ONU. Les dones i homes de
MenEngage treballem col·lectiva i individualment per:
• Promoure la justícia de gènere, els drets humans i la justícia
social.
• Proporcionar una veu col·lectiva sobre la necessitat d'involucrar
homes i nens en la igualtat de gènere.
• Construir i millorar, a nivell dels fets i les accions pràctiques, la
participació dels homes en l'assoliment de la justícia de gènere.
• Promocionar aquestes qüestions davant dels qui legislen a nivell
local, nacional, regional i internacional.

Les trobades seran promogudes per
MenEngage Iberia en els diferents
territoris del seu àmbit (inicialment
Andalusia, Euskadi, Madrid, Catalunya,
Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la
Manxa, Canàries, Extremadura i Portugal)
i serviran també per presentar públicament
MenEngage Iberia i convidar a les entitats
participants a incorporar-s’hi.

El projecte consisteix en la celebració
d'un seguit de trobades i entrevistes
amb un ventall de persones expertes
i activistes de diferents sectors i de
diverses condicions que se senten part
dels feminismes i estan interessades en
la transformació igualitària dels homes i
les masculinitats.
Aquestes trobades serviran per
consensuar propostes sobre les
estratègies per incorporar els homes
a la justícia de gènere. L'objectiu és
reflexionar sobre una metodologia més
que no pas produir una llista tancada de
propostes.

Aquest procés culminarà en una Trobada
Europea per a una Agenda Feminista
sobre Homes i Masculinitats, on hi
participaran entitats de MenEngage
Europa com a part de la iniciativa
#21oct21 d'Homes per la Igualtat, que
tindrà lloc el proper octubre de 2021 a
Sevilla.

El projecte està dinamitzat per la Fundació Iniciativa Social i
organitzat per MenEngage Iberia com un procés col·laboratiu
obert a ser replicat en altres territoris i sectors.
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¿Per què és necessària
aquesta agenda?
La necessitat d'incorporar els homes a la construcció d'una
societat lliure de desigualtats i violències de gènere és un objectiu
del moviment feminista global des d’almenys la IV Conferència
Mundial sobre la Dona celebrada a Beijing el 1995. A la 12a
resolució “s’encoratja els homes a que participin plenament en totes
les accions encaminades a garantir la igualtat de dones i homes ".

Des d’aquest 1995 els organisme s int ernacionals han
efectuat nombroses resolucions i recomanacions en el
mateix sentit, entre les qual s cal destacar el Conveni del
Consell Europeu sobr e prevenci ó i lluita contr a la violència
c on tra l a do n a i l a vi ol èn ci a d o mè s ti c a ( C on v e ni d 'I s ta n bul ;
2014) que també inter pel·la sobr e el paper dels homes: " les
par ts ha n de pr endre les mesur es necessàri es per a ani mar
a tots el s membr es de la societat, en parti cular el s homes i
els nens, a contribuir acti vament a la prevenció de totes l es
for mes de violència incl oses en l'àmbit d'apli caci ó del
present Conveni."
Per la seva banda les successi ves Estrat ègies per a la
Igualtat de Gènere de la U nió Euro pea han anat incloent
objectius específics amb ho mes i nens com ara el fr acàs
escol ar (2006- 2010), l a conciliació i els per misos parentals
(2010-2015), el paper dels h omes en el desmantellament
del s estereoti ps de gèner e, o l a pr evenci ó de l a viol ènci a
centrada en els homes, els nens i les masculinitats, com es
pla nt eja e n la vi gent pl anifi c a ció e str at è gi c a ( 20 2 0-2 02 5).
Aquestes recomanacions, plans i propostes, però, no s'han
traduït prou en accions i programes que les converteixin
en objectiu sistemàtic de les polítiques públiques
d'igualtat. La creixent f ort alesa dels feminismes i la
c o n s e q ü e nt r ea c ci ó n e o m a s cl ist a , qu e h a p olitit za t la
defensa de masculinitats hegemòniques, fan necessari i
possible assumir aquest a urgen t tasca en aquest
mo ment .
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Objectius
• D is s e nya r una me todologia pa rtic i pa tiva diri gida a e ntita ts ,
profe s s iona ls ,
re s ponsa bles
públic s
i
a c tiv is te s
inte re s sa de s e n e l tre ba ll a mb home s i ma sc ulinita ts .
• O rga nit za r fò rums de troba da , re flex ió i de ba ts e n e ls qua ls
e s puguin inte rc a nv ia r ex pe riè nc ies , a ix í c om de finir i
c onse ns ua r me s ure s , progra me s i polítique s d' Igua lta t
s obre ma sc ulinita t s a mb homes .
• D e finir e ls te me s , pos ic ions i p ropos te s re lle v a nts pe r
e la bora r una e s tra tè gia d' implic ac ió d' homes e n e ls
fe minis mes i le s polítique s d' Igua ltat.
• C onv e rti r l' A ge nda Fe minis ta s obre H ome s e n re fe re nt
públic
d' un
p rog ra ma
de
p olítique s
d' igua lta t
e s pec ífic a me nt dirig ide s a homes i ma sc ulinita ts .
• P re s e nta r Me nEnga ge i c ontribu ir a la c ons truc c ió de
Me nEnga ge Ibe ria i nc orpo ra nt no us me mbre s mitja nç a nt
una ac tiv ita t pràc tica que mos tri le s fina lita ts de la Xa rx a .

Un projecte
obert i
col·laboratiu

Dirigit a:

Un procés basat en una metodologia d'Investigació-AccióParticipació obert a una participació plural i diversa, amb l'objectiu
de sumar veus, opinions i esforços mitjançant un ventall d'expertes
i activistes seleccionades amb criteris de mostreig estructural.
•

Moviments socials: Activistes d'organitzacions i col·lectius
feministes, membres de grups, associacions i xarxes d'homes
per la Igualtat, (pro -) / (trans) feministes o antipatriarcals.

•

ONG´s: Professionals, tècniques, expertes en gènere i justícia
social, que treballen en entitats que tinguin la Igualtat de Gènere
entre els seus objectius.

•

Acadèmia: Investigadores, docents, especialistes en l'estudi de
les masculinitats i persones interessades en la seva
transformació igualitària.

•

Institucions Públiques: Responsables públics i professionals
dels sistemes de protecció i promoció social. Militants de partits
polítics i organitzacions cíviques.
La participació en el procés es realitza a nivell individual.
No es pretén involucrar als col·lectius com a tals.

4

Metodologia i organització
EL PROCÉS COMPTARÀ AMB EL SUPORT METODOLÒGIC I ORGANITZATIU
OFERT PER ENTITATS DE MENENGAGE IBERIA I COL·LABORADORS DE FIS.

Grup d’Organització
Es
constituiran
grups
motors
d'organització a nivell territorial que
posin en marxa el projecte en els
diferents territoris. Es comptarà amb
persones referents en cada territori que
s'encarregaran de: realitzar els contactes
amb la xarxa de persones que pugui
implicar-se en el projecte, fer la seva
presentació i divulgació, preparar tant
l'organització com la realització dels
espais de reflexió i debat. Aquest grup
s'encarregarà de recollir la informació i
retornar-la a el grup de seguiment,
perquè aquest pugui dur a terme la
recollida dels treballs realitzats en els
diferents territoris.

Grup metodològic
El grup de seguiment metodològic
realitzarà un acompanyament en la
formació dels grups de treball (grups
motors),
portant
a
terme
un
assessorament en la posada en marxa
d’aquesta formació, així com l’ajuda en el
procés d'execució, un acompanyament
presencial en els diferents espais de
reflexió que es duran a terme, i una
recollida i anàlisi de les dades i els
resultats.
FIS oferirà el suport del seu servei digital
de suport a la participació per facilitar la
realització dels Fòrums i Trobades.

TREBALL DE CAMP:
FÒRUMS I TROBADES

•

•

•

METODOLOGIA OPEN SPACE

La proposta per realitzar els Fòrums i
Trobades participatives està basada en la
metodologia Open Space, o Espai Obert.
Es tracta d'una tècnica de caràcter
col·laboratiu on totes les veus són
escoltades i col·laboren per establir uns
plans d'acció.
El seu objectiu és fomentar l’exposició de
les diferents percepcions sobre un tema,
en una situació d'expressió lliure i
ambient de confiança, i la seva posterior
recollida per poder fixar les conclusions i
les línies d'acció a desenvolupar.

Aquest projecte planteja generar
trobades territorials abans de l'estiu i
una trobada a nivell general a Sevilla
el mes d’octubre.
Les circumstàncies que envolten la
implementació d'aquest projecte com
la crisi de l'COVID-19, condicionen en
gran mesura les tècniques i els
procediments que s’utilitzaran.
Les
trobades
combinaran
la
participació telemàtica i la presencial
en la mesura del que sigui possible.
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Calendari del projecte
TASCA

DATA D’INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

GENER DE 2021

FEBRER DE 2021

ABRIL DE 2021

JUNY DE 2021

SETEMBRE DE 2021

OCTUBRE DE 2021

FASE 01
DISSENY I
IMPLEMENTACIÓ

FASE 02
TROBADES
TERRITORIALS

FASE 03
FÒRUM INTERNACIONAL
“AGENDES FEMINISTES
SOBRE HOMES I
MASCULINITATS”

El projecte acabarà l'octubre de 2021 amb el
Fòrum Internacional "Agendes Feministes sobre
Homes i Masculinitats" que reunirà a entitats,
professionals, responsables públics, moviments
socials i a aquelles persones interessades en el
treball amb homes i masculinitats.

El 21 d'octubre és la data en la qual es commemora la
primera manifestació d'homes contra la violència
masclista celebrada a Sevilla el 2006, seguint una crida
de José Saramago. Des de llavors la data ha servit per
agrupar els homes contra la violència masclista a tot
l'estat espanyol.

El Fòrum acollirà la celebració d'una Trobada
Europea on es posin en comú les diferents
experiències i treballs dels diferents territoris amb
l'objectiu de definir les bases de les agendes
feministes de treball adreçades a homes.

Amb motiu d'aquest aniversari el Fòrum d'Homes per la
Igualtat ha tornat a convocar una Manifestació
d'Homes contra les Violències Masclistes a Sevilla el 21
d'octubre de 2021.

Les dues convocatòries s'inscriuen dins de la
Iniciativa #21oct21.

No t'ho perdis!!!

fundacioniniciativasocial.es/agenda-feminista-hombres-y-masculinidades/

6

Com participar-hi?
ACTUALMENT ESTEM CONTACTANT PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE L'AGENDA FEMINISTA SOBRE HOMES I
MASCULINITATS.
BUSQUEM PERSONES QUE PERTANYIN A ALGUNS DELS SEGÜENTS COL·LECTIUS QUE, A
TÍTOL INDIVIDUAL, VULGUIN PARTICIPAR EN AQUESTA INVESTIGACIÓ-ACCIÓ.

Moviments socials: Activistes d'organitzacions i col·lectius
feministes, membres de grups, associacions i xarxes d'homes
per la Igualtat, (pro -) / (trans) feministes o antipatriarcals.

ONG´s: Professionals, tècniques, expertes en gènere i justícia
social, que treballen en entitats que tinguin la Igualtat de
Gènere entre els seus objectius.

Acadèmia: Investigadores, docents, especialistes en l'estudi
de les masculinitats i persones interessades en la seva
transformació igualitària.

Institucions Públiques: Responsables públics i professionals
dels sistemes de protecció i promoció social. Militants de
partits polítics i organitzacions cíviques.

SI COMPARTEIXES LA DEFENSA DE LA IGUALTAT DE GÈNERE QUE
PROMOUEN ELS FEMINISMES I T'INTERESSA LA TRANSFORMACIÓ
IGUALITÀRIA DELS HOMES I LES MASCULINITATS, OMPLE AQUEST
FORMULARI PER A PARTICIPAR-HI:

https://forms.gle/kcVov2cMbqtintzy9
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