Com a corol·lari i meta del projecte Què més DONA? aquest és el
DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE
LES DONES EN LES ASSOCIACIONS FALLERES.
1.

Dotar de contingut real, i no únicament protocol·lari, la representació
de la Fallera Major, transformant-la en una autèntica ambaixadora de
la comissió allà on vaja.

2.

Omplir de contingut i dotar de responsabilitat la figura de component
de la Cort de la Fallera Major de València.

3.

Adherir-se a les campanyes de prevenció i sensibilització programades
per les administracions contra la violència de gènere, i elaborar un
protocol d’actuació propi per a previndre-la.

4.

Potenciar els espais de participació inclusiva en totes les activitats
programades per al segment juvenil.

5.

Afavorir la inclusió i la participació del veïnat sense distinció per sexe,
origen, credo o orientació sexual, facilitant la integració social de les
persones immigrants, com les falles van fer amb la immigració interna.

6.

Acabar amb l’apreciació que algunes activitats és normal que estiguen
diferenciades per gènere; com, per exemple, les danses i els play-backs
de dones i jocs i esports d’homes.

7.

Evitar la invisibilització dels treballs de conservació i planificació que
majoritàriament estan exercits per dones, donant valor a les tasques de
preparació d'esdeveniments i d’accions, repartint-les equitativament
entre totes les persones de l'equip planificador, incloses les de neteja.

8.

Ajustar els horaris de reunió, tant en l'àmbit de les comissions, com de les
agrupacions, com de l’assemblea, acabant amb la nocturnitat de les
mateixes i facilitant la conciliació familiar.

9.

Fomentar la possibilitat de les dones de triar llocs de lideratge o
representativitat, sense forçar-les i sense carregar-les amb la
responsabilitat que han d’arribar a la paritat obligatòria.

10.

Incentivar la participació de xiquetes i xiquets en l'àmbit d'igualtat
acabant amb la segregació per gènere en l’àmbit dels jocs populars i
els esports de competició.

