Tallers de Gènere, Migracions i
Drets Humans ONLINE
-

Què és el pensament decolonial, i de què parlen els feminismes negres?

-

Quina és la realitat de les persones perseguides per motius LGTBQI+ que cerquen asil?

A quines violències s’enfronten les dones als territoris de la Frontera Sud entre Marroc i
l’estat espanyol?
-

Quina és la situació de Palestina, des dels ulls de dones refugiades?

-

Quin és el paper de les dones migrants a les anomenades cadenes globals de cures?

Aquestes i altres qüestions s’abordaran de la mà de 6 entitats i col·lectius que treballen temes
de migracions i drets humans des d’una perspectiva feminista. A través de 7 sessions en format
de tallers participatius, es pretén acostar a la comunitat universitària a les qüestions de
migracions i refugi fent èmfasi en la perspectiva de gènere, amb un enfocament basat en els
drets humans, introduint a l’alumnat a la mirada del feminisme decolonial i antiracista.
És una iniciativa de la FAS-Fundació Autònoma Solidària - amb Escola de Cultura de Pau, amb el
suport de Cooperació. Generalitat de Catalunya
Hi participen Afroféminas, UNRWA España, Associació Acathi i altres entitats a confirmar.
Té un cost de 40 euros, i comptarà amb un total de 7 sessions.
L’activitat podrà ser reconeguda amb 1 o 2 crèdits ECTS per a estudiants de la UAB, UPF i UPC
ON : Es realitzarà de forma virtual, a través de la plataforma Zoom
DIES : 14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’abril, i 5 de maig
HORA : de 15h30 a 18h30 (dimarts i dijous)
QUI? : estudiants universitàries de qualsevol titulació i perfil, amb interès en les qüestions
abordades. Activitat oberta a altres persones de la comunitat universitària (PAS-PDI).
Més informació a https://www.uab.cat/web/formacio-i-credits/oferta-de-credits-2n-semestre2019-20-ects-1345767517678.html i a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
I si teniu interès en inscriure’s, podeu fer la inscripció al següent formulari
Data inici: Dimarts, 14 abril 2020
Data final: Dimarts, 05 Mai 2020
Data final inscripció: Dilluns, 13 abril 2020
Adreça:
Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Organitza: FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)
Altra organització: Escola de Cultura de Pau
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