Deixa’m que triï
per un consum de joguines no sexistes

Jugar a la infància és bàsic pel desenvolupament dels infants.
Els jocs i les joguines juguen un paper molt important
per a la seva personalitat.
Sabem que...

A partir del joc, els més petits prenen consciència de qui són i del món on viuen.
Faciliten el procés de socialització i afavoreixen el desenvolupament afectiu, motor i
intel·lectual del infant.
El joc els fa imaginar escenaris diversos on desenvolupar les seves capacitats i
aptituds del futur, al marge d’estereotips i rols marcats per la heteronormativitat.

Recordem que...

Las joguines no són sexistes per sí mateixes, però SÍ el missatge que es pot transmetre quan les regalem. Exemple: la Frozen és submarinista, o biòloga a la universitat,
Batman i Spiderman queden per berenar i explicar-se coses de la seva vida.
Quant els adults demanem als Reis una joguina som responsables dels valors,
actituds i rols que fomenta. Regala valors no sexistes, no violents i, si és possible,
sostenibles i no materials.
Quan els infants demanen una joguina concreta als Reis Mags, hem de tenir curiositat per saber perquè els agrada.., què els ha portat a voler aquesta joguina? Sovint
estan molt influenciats pels mitjans de comunicació i la pressió social. És interessant
poder parlar amb ells/elles de tot això, analitzar conjuntament els anuncis i animarlos a escollir amb criteri propi.
Les joguines no tenen sexe ni color. Les joguines han de fer sentir-se als infants lliures
i no limitats per allò que tradicionalment s’ha assignat a dones i homes.

Un bon regal és aquell que...

· Fa feliç a l’Infant, el permet gaudir, divertir-se i aprendre.
· Afavoreix la cooperació en comptes de la rivalitat.
· Fomenta la creativitat i la imaginació. Una joguina auto construïda amb una capsa
de cartró pot convertir-se en una tarda de construir junts.

Com sé si estic jugant amb igualtat?

Es tracta de donar suport a les emocions vetades pels estereotips de gènere.
Recolzar la ràbia, l’enuig, l’autoconfiança, la valentia d’atrevir-se a provar, embrutar-se,
creure en la potència física del seu cos,etc... en les nenes, i recolzar la tendresa, l’empatia,
la inseguretat, la tristesa, voler estar guapos, l’afecte, les carícies,etc... en el nois.
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