Programa del curs «Diversitat sexual i de gènere per a una cooperació transformadora»

Lloc:
Durada:
Dies:
Horari:

Casal Solleric (passeig del Born, 27, 07012 Palma)
8 hores
28 i 29 de maig
16 a 20 horas

El curs és gratuït i hi ha un total de 30 places disponibles.
Es pot reservar plaça fins el dia 25 de maig en el següent enllaç
Públic destinatari:
—
—
—
—

ONGD i associacions feministes
Personal tècnic de les administracions públiques
Comunitat educativa i universitària
Moviments socials i persones interessades en els drets i la defensa del col·lectiu
LGBTIQ+

Acció formativa facilitada per Fernando Altamira Basterretxea, consultor (INCYDE), diplomat
en treball social per la Universitat del País Basc (1994), amb diploma en desenvolupament i
cooperació internacional per la Universitat del País Basc (1996), diploma en salut mental en
situacions de violència política i catàstrofes per la Universitat Complutense de Madrid (2007) i
màster de cooperació per al desenvolupament per la Universitat Politècnica de València.
Està vinculat al moviment social d’Euskal Herria i, des de l’any 1992, col·labora amb el
moviment social i popular de Llatinoamèrica, a través dels processos d’educació popular i de
drets humans.
Continguts:
•

La identitat com a concepte: la individual i la col·lectiva. Explorant les nostres
identitats
a) La identitat com a constructe social. La identitat sexual i la identitat de gènere
b) La identitat individual: per què és important el que som en qüestió de sexualitat i de
gènere? La identitat en precari i en construcció constant
c) La identitat col·lectiva: quina relació té amb la individual? Què és tenir una identitat
col·lectiva? Per a què ha servit històricament i serveix actualment la identitat LGTBI?
d) Treballar amb identitat en el terreny de la diversitat sexual i de gènere: pros i contres
d’un debat històric

•

La diversitat sexual i de gènere: els seus significats. Som diversos, no diferents
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a) Significats actuals de la diversitat sexual
b) Què es planteja quan s'utilitza el concepte de diversitat de gèneres?
c) El normatiu i el no normatiu: com entenem en la nostra societat la diversitat sexual i de
gèneres? Preponderància del discurs biologista enfront d’altres discursos per abordar la
diversitat. Limitacions del discurs biologista per abordar la diversitat sexual i de
gènere.
LGTBI
o
diversitat
sexual
i
de
gènere?
•

Repensant el sistema sexe-gènere des de la diversitat
a) Sistema sexe-gènere: la norma i les exclusions. El sexe, el gènere i el desig.
Aportacions del feminisme i de la diversitat sexual i de gènere al sistema sexe-gènere
b) El binarisme
c) Caucàsic, de classe mitjana, heterosexual…, però també gai, lesbiana o bisexual
•

La invisibilitat com una forma específica d’opressió social

a) La invisibilitat com una altra forma d’opressió: què és ser invisible i conseqüències
individuals i col·lectives
b) L’heterosexualitat de compliment obligat com a forma especifica d’invisibilització de
la diversitat sexual
c) El gènere binari com a forma específica d’invisibilització de la diversitat de gènere
d) Com abordar la invisibilitat: es pot veure l’invisible? Estratègies
•

La tríade de l’exclusió

a) El model dominant, una tríade, perquè és neoliberal, etnocèntric i heteronormatiu
b) El trànsit de la perspectiva de gènere binarista cap a la diversitat sexual i de gènere en
les ONGD
c) La interseccionalitat com un abordatge possible
•

La

presència

LGTBI

en

la

cooperació

i

l’EpD

normatives

a) Les murades: colonialisme, homonacionalisme, pinkwashing i dia de l’orgull (pride).
b) L’imaginari que es construeix sobre el Sud global a partir de la diversitat sexual i de
gènere.
c) La construcció de l’Estat que incorpora subjectes LGTBI normatius
•

La cooperació transformadora no normativa

a) La cooperació transformadora no normativa i el subjecte polític
b) La diversitat sexual i de gènere en les ONGD, en organitzacions LGTBI i en els
moviments socials
Altra informació rellevant:
— Les persones que assisteixin al 80 % de la formació rebran un certificat d’aprofitament si
superen la prova que els formadors faran al final, o un certificat d’assistència en el cas que
no hagin fet o superat la prova. La persona que l’hagi obtingut, o una persona autoritzada,
haurà de recollir aquest certificat a la Direcció General de Cooperació.
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— S’hi poden inscriure dos membres de cada ONGD, associació i institució, per ordre de
preferència. Si hi ha més persones matriculades que places ofertes, només s’atorgarà plaça
a un membre per entitat.
— Amb l’admissió al curs, es contreu l’obligació d’assistir-hi. Si no s’hi pot assistir, s’ha de
comunicar a la Direcció General de Cooperació, com a mínim amb un dia d’antelació a
l’inici del curs.
— No comunicar una baixa pot ser causa d’exclusió en altres cursos posteriors.
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