En el Dia Internacional de la Dona Treballadora la comissió de gènere del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Informàtica de Catalunya donesCOEINF reflexiona i constata la creixent voluntat
social de caminar cap a un futur més equilibrat on la integració de les dones en l’àmbit
professional es normalitzi de forma definitiva.
A banda de plantejaments polítics i estratègics d’alta volada per reconstruir l’estructura social
en aquesta direcció, donesCOEINF és conscient que els sectors tecnològics afegeixen a la situació
de la dona un greuge addicional: la baixíssima presència de dones professionals en l’àmbit
tecnològic en general i de l’enginyeria informàtica en particular.
Així, en el dia 8 de març de 2020, donesCOEINF vol fer-se present a través d’uns suggeriments de
caràcter pràctic i de molt fàcil aplicació que els nostres companys homes podrien adoptar per
contribuir a reduir l’escletxa de gènere des del seu dia a dia individual. Són fruit d’un recull de
situacions que sovint vivim les dones professionals. Petites coses que si les fem molts poden tenir
un gran impacte.
Us els compartim, amb la voluntat que tots els que puguin incorporar alguna d’aquestes
recomanacions en qualsevol de les seves activitats està contribuint a la transformació de
construir un món més just i equitatiu:

Els 10 suggeriments de donesCoeinf
per un futur equitatiu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si organitzes una taula rodona o una mesa institucional, posa-hi com a mínim
una dona.
Si et conviden a participar en una mesa o taula, pregunta si hi ha alguna dona,
i, si és que no, proposa que n’hi hagi almenys una.
Si tens una reunió amb un equip on hi ha un home i una dona, no assumeixis
que el cap és “ell”.
Si la cap és ella, no et dirigeixis sempre a ell per buscar acords; la responsable
de prendre la decisió és ella.
Si crees un equip de treball, comissió o jurat, posa-hi almenys una dona.
Si escrius un document, informe o tractat entre vàries persones, compta
almenys amb una dona.
Si una companya pren la paraula en una reunió, atura’t un moment i escoltala. Ho mereix igual que els homes.
Respecta el torn de paraula quan una dona parla.
Si t’agrada una idea d’un company, medita 5 segons si alguna dona present
l’ha posat abans sobre la taula i inclou-la al diàleg.

10.

Si tens una mega idea no la consultis només a homes abans de tirar-la
endavant. Elles et diran coses que cap haureu pensat.

Perquè aportem VALOR propi. Perquè homes i dones tenim visions COMPLEMENTÀRIES
Busca una mica. Potser no tens la dona que necessites a distància 1. Però a distància 2 o 3
segur que en trobes.
PREGUNTA’NS! T’ajudem a trobar-les.
.... i .... les nostres felicitacions si ja incorpores aquests costums de forma quotidiana!
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