Curs online: No amagar-se: El
dret d'asil i les persecucions per
motius d'orientació sexual i
identitat de gènere
Duració del curs: del 14 de maig de 2018 al 28 de maig de 2018
Hores lectives: 10h lectives
Un dels principals reptes en l’àmbit d’asil és que professionals de l’atenció
que estan en contacte amb el col·lectiu LGTBI sovint desconeixen que les
persones LGTBI que han patit persecució tenen dret a sol·licitar protecció
internacional. Encara és més freqüent el desconeixement per part de les
mateixes persones LGTBI que han patit greus vulneracions de drets
humans. Sense el coneixement no es pot detectar els potencials sol·licitants
d’asil ni facilitar l’accés a aquest dret internacional. És necessari, per tant,
entendre la situació en què es troba el col·lectiu LGBTI en diferents parts
del món i la possibilitat de buscar protecció internacional.
A través d’aquest curs volem:
-Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats per motius de
orientació sexual i identitat de gènere.
-Explicar en què consisteix la protecció internacional que el col·lectiu
LGTBI té dret a sol·licitar.
-Oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil per motius de
persecució per orientació sexual i identitat de gènere.
-Donar a conèixer quins són els principals aspectes en l’acollida de
persones perseguides per motius d’orientació sexual i identitat de gènere.
Pùblic destinatari:
-Professionals dels serveis socials
-Advocats
-Professionals dels serveis públics d’atenció a persones en moviment
-Professionals de les organitzacions del sector de la migració i del col·lectiu
LGTBI
-Activistes de drets humans
-Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia
dels drets humans
Idioma amb què s’imparteix: Català
Número de places: 30
Preu: 60€, 45€ preu reduït (estudiants i persones aturades)
Continguts:
? Introducció: La realitat dels desplaçaments forçats al món
? Mòdul I: Situació del col·lectiu LGTBI: violacions de drets humans al
món i protecció
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Data inici: Dilluns, 14 Mai 2018
Data final: Dilluns, 28 Mai 2018
Data final inscripció: Dimecres, 09 Mai
2018
Adreça:
Dades de contacte: Aquesta adreça de
correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per
veure-la.
Organitza: Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat
Mes informació:
http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/cursonline-persecucions-per-motiusdorientacio-sexual-i-identitat-de-genere/

? Mòdul II: Detecció de persones víctimes de persecucions per motius
d’orientació sexual i identitat de gènere
?Mòdul III L’acollida de persones refugiades LGTBI
Tots els mòduls van acompanyats de vídeos, informes rellevants i
testimonis
Per a més informació: http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/curs-onlinepersecucions-per-motius-dorientacio-sexual-i-identitat-de-genere/
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