Cap nen sense el caliu d’una llar

Vocacions femenines

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
El dia internacional de les nenes en les tecnologies de la
informació i de la comunicació cal reflexionar sobre el biaix de
gènere que persisteix en els estudis tecnològics. És important
empoderar les nenes i noies perquè deixin endarrere la tradició i
els estereotips de gènere i segueixin la seva vocació.

E

l 22 d’abril es celebra el dia
internacional de les nenes en
les tecnologies de la informació i
de la comunicació. L’objectiu és
animar les nenes i joves a considerar
la possibilitat d’orientar els seus
estudis i professions en
el camp
de les carreres tecnològiques.
Des d’Aldees Infantils SOS ens sumem
a aquesta iniciativa. En els nostres
dispositius
acollim
indistintament
nens i nens i optem per una educació

integral i personalitzada que pretén
extreure el millor de cadascú i ajudar
els infants a desenvolupar els seus
projectes de vida. Som contraris a
qualsevol forma de discriminació
de gènere i per això eduquem per
extingir els brots de masclisme que
hi ha en la societat i desfer els tòpics
i estereotips sobre els gèneres.
En molts estudis tecnològics persisteix
el biaix de gènere. Encara hi ha
molts tòpics sobre les professions

femenines i masculines. El
pes
de la història és feixuc i a l’hora
de decidir, la tradició compta.
L’educació que defensem es basa en
la llibertat i en la responsabilitat. Volem
que els infants triïn aquells estudis que
més s’adeqüen als seus desigs i a les
seves capacitats. Volem a estimular-

Cal obrir el món tecnològic a la
sensibilitat femenina perquè
pugui aportar un talent i una
riquesa que en aquest món, tan
masculinitzat, li és molt absent.
el que respon a la seva vocació.

En moltes estudis tecnològics
persisteix el biaix de gènere.

los a perseguir els seus somnis. De
vegades, el fet d’haver optat per una
opció minoritària pot dissuadir el qui
fa l’escull i portar-lo a seguir el que
diu la majoria o la tradició. No s’ha
de forçar ningú a fer aquells estudis
que van contra el seu parer. Cal
garantir unes competències mínimes
per a tots, però cal també respectar
que els joves puguin escollir el que
connecta més amb la seva naturalesa,

No podem vetar el camí de ningú. No
podem repetir formes d’exclusió del
passat. Cal obrir el món tecnològic
a la sensibilitat femenina perquè
des d’aquesta sensibilitat es pugui
aportar un talent i una riquesa que en
aquest món, tan masculinitzat, li és
molt absent. El disseny de màquines
intel·ligents per part d’equips integrats
per homes i dones podria evitar
el biaix el disseny dels algoritmes
que observem en molts artefactes
que prenen decisions i que ho fan
seguint els vells models, tot imitant la
tradició. com deia el vell i savi Stéphan
Hessel, es transformi en compromís.

