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CElX VIOLETA. Grup de Dones Joves 

L'Eix Violeta neix després de les Jornades Estatals de 10 anys de 
Moviment Feminista, celebrades al novembre del 1985 a Barcelona. 
En aquestes Jornades, un grup de dones estudiants de I'((1.B. Verda- 
guew van presentar una ponencia sobre I'opressió específica de les 
joves i la necessitat de crear un marc de treball que assegur6s la 
creacibn d'una veu propia dins del marc del discurs feminista, alhora 
que garantia la incorporació de les nostres reivindicacions a tot el 
conjunt de les vocalies de barri o grups de dones. En un moment en 
que aquests, encara que contaven amb participants joves, centraven 
el seu treball en problematiques encara allunyades de les nostres, 
amb dinamiques i discussions que ens eren alienes perque eren les 
de les dones que ja no vivien sota el control directe de la família 
paterna. Així, ens vam adonar de que ens uneix la condici6 de 
dones, pero ens distancia la de joves; la qual, per nosaltres, no ve 
determinada per I'edat sin6 per les condicions de vida que, dins de la 
família, I'escola, el treball, ... ens comporta ser joves. 

A mes a més, comptavem amb I'experiencia de Matarraskak, dones 
joves d'Euskadi, que ja portaven dos anys treballant-hi. 

Amb aquests antecedents, als voltants del mar$ del '86 vam co- 
mensar a trobar-nos peribdicament per elaborar el nostre discurs, 
amb la intenció d'aprofitar al maxim les experiencies practiques i 
tebriques de totes aquelles dones que fins aleshores havien o conti- 
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nuaven organitzades dins del Moviment Fenimista (M.F.). 

Centravem la nostra especificitat basicament dins de tres marcs: 
-Família: on comencem a apendre pels nostres pares i mares les 
pautes de conducta que haurem de seguir a la societat, general- 
ment no som independents econbmicament, i pel fet d'estar 
<<formant-nas,, no gaudim de moltes possibilitats d'escollir. És el 
primer lloc on, per la relacib amb el pare o els germans, vivim 
directament les diferencies de genere. 

- Escola: Es la continuaci6 d'aquest aprenentatge amb la característica 
que pel fet d'apareixer com el lloc de la cultura i la neutralitat, es fa 
difícilment qüestionable el seu discurs al.legoric. 

- ~ m b i t  públic: la concepció social de joves, el que siguem dones que 
encara no hem establert les nostres vides, que estem en proces de 
construir-les, en un moment decisiu pel que ser3 el nostre futur, fa 
incidir sobre nosaltres un sblid control per tal que ens amotllem el 
mes correctament possible a les normes establertes socialment. 

Aquests inicis van coincidir amb la campanya de la Coordinadora de 
Grups de Dones de Catalunya pel dret a I'avortament, quan vam fer 
la nostra primera acció: I'ocupaci6 de I'lnstitut Catala de la Salut 
(Barcelona), reivindicant el dret a la interrupció voluntaria de I'embarAs 
i els centres de plilnning sense restricció d'edat, amb programes 
específics per a dones joves, sense que calguks autoritzaci6 dels 
pares i mares o tutors i tutores ni la cartilla de la S.S. Recordem aquí 
el ja desaparescut centre de LESSEPS. 

Al cap d'un any, el marG del 87, realitzem les 1 es Trobades de Dones 
Joves, a 1'I.B. Sant Josep de Calassancj de Barcelona. Les aproxi- 
madament 150 joves que varn assistir-hi vam tenir I'oportunitat de 
discutir sobre altres elements que configuren la nostra existencia. 
Sexisme a I'escola, família, carrer, esport, lesbianisme, ideologia de 
I'amor, sexualitat, Dona i exercit, universitat, treball, moviments 
juvenils ... van ser tractats des de la nostra perspectiva. 
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Llavors decidim plantejar el nostre treball preferentment en dos 
sentits: 

El primer es dirigir-nos als llocs on, generalment, mes temps passen 
les dones joves, als centres d'estudi o als Casals dels barris; pro- 
gramem campanyes a base de xerrades, passis de vídeo, tallers o 
cursets d'autodefensa; comencem a formar grups de dones en 
aquells instituts o FP en els quals nosaltres mateixes estudiem, i en 
d'altres, tractant principalment els temes de sexualitat, metodes 
anticonceptius i agressions, ja que comprovem que son aquells que 
mes interessen per ser precisament dels que es tenen menys o pitjor 
informació. 

En segon lloc, intentem establir I la~os forts amb altres grups de 
dones i per aixo trobem mes adient participar activament a la Coor- 
dinadora de Grups de Dones de Catalunya, que agrupa si no a tots, 
s i  a un important nombre d'aquests. Per altra banda, realitzem 
campanyes o actes conjunts amb d'altres moviments i col.lectius de 
gent jove (Coordinadora d'Estudiants, Moviment d'objeccio de 
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Consciencia, Mili-KK, Joves per I'Alliberament Gai ...) amb la finalitat 
d'estendre el discurs feminista en uns grups que per les seves bases 
idiologiques ha d'estendre i ser solidari amb la lluita per I'alliberament 
de les dones. 

L'Eix esta composat per dones amb unes fortes inquietuds 
d'esquerres, i d'aqui la importancia d'establir vies de contacte amb 
d'altres moviments socials, ja que entenem que la forta imbrincaci6 
entre sistema patriarcal i sistema politic/social (en el nostre cas el 
capitalisme) requereix unes bones relacions de treball entre tots els 
grups que lluiten per I'alliberament de classes, races, dones o d'altres 
grups oprimits. 

A partir d'aquestes 1 es Jornades, vam agafar bastanta f o r ~ a  i segu- 
retat en el nostre ambiciós pero viable projecte: crear un moviment 
de dones joves que treballés a tots aquells ambits on s'aglutinen les 
dones joves, és a dir, creant grups per barris o centres d'estudi que 
portessin individualment una campanya, al marge d'altres activitats 
conjunturals, programada assembleariament en el conjunt de I'Eix 
Violeta. 

El juny del '88 vam presentar el nostre projecte al conjunt de la 
Coordinadora de Grups de Dones de Catalunya, dins de la qual 
existia molta competencia política, factor que va influir decisivament 
en que no trobéssim el recol~ament que haguéssim volgut per tirar 
endavant un projecte que no responia als interessos de la majoria de 
dones que llavors la composavem. 

Amb la perspectiva que dona el temps i els canvis que porta, sovint 
es veuen també les errades prdpies, que en el nostre cas creiem que 
basicament va ser la de creure que tot treball de dona jove havia de 
passar necessariament per I'Eix Violeta, desqualificant en bona mida 
tot a116 que es feia des d'altres timbits. Ens sentíem les abanderades 
de la lluita per I'alliberament de les joves. Aixo ha fet, entre d'altres 
coses, que durant un temps sentissim que el nostre projecte havia 
fracassat rotundament, ja que a hores d'ara, som un grup -per altra 
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part, com molts dels grups del M.F.- que ha minvat considerablement 
en número de dones participants. Perd al deixar de mirar-nos el 
melic, ens hem trobat que des de fa uns quants anys alguns movi- 
ments han creat un grup específic de joies, algunes institucions 
porten una política vers els joves, i fins i tot el nostre discurs ha pres 
molta validesa dins de la Coordinadora ..., fins el punt de que el 8 de 
marG d'enguany s'ha organitzat un acte central sobre la problemhtica 
de les joves. 

Amb la paradoxa, cal dir-ho, de que som un grup que hem advocat 
sempre per prioritzar vers altres moviments la unitat de les diverses 
tendhncies del M.F., per tal de poder trobar la manera de treballar 
conjuntament cadascuna des del seu arnbit. 

Aquesta ha estat una de les raons, encara que no la mes important, 
de la nostra defensa historica d'un 8 de mar$ amb manifestació de 
dones. No som alienes als importants i tan nombrats canvis haguts 
durant els Últims anys i al creixement protagonitzat per les Institucions 
vers un treball per a la igualtat, i a la creixent sensibilitat de movi- 
ments socials i polítics per les reivindicacions feministes i a la im- 
portancia de no automarginar-nos d'aquests. Pero aixo no passa 
per haver de cedir en la que, fins fa uns anys, havia estat una decisi6 
quasi unhime de tots els grups de dones per una manifestació del 
Dia Internacional de les Dones protagonitzada per les que, al cap i a 
la fi, som les que patim directament les destralades del patriarcat. 




