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OBJECTIUS
L’objectiu de l’Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats
geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere que tenen un major impacte en la
comunitat així com pensar, proposar i implementar alternatives i accions, des de
l’àmbit comunitari i universitari per tal de proposar i implementar alternatives.
Per aconseguir aquests objectius, l’Institut realitza activitats de recerca, innovació,
sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i
incidència per la generació de polítiques.
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LÍNIES DE TREBALL

DESIGUALTATS DE GÈNERE I SUPORT ALS FEMINISMES

Les desigualtats de gènere són causades pel masclisme i el patriarcat i suposen una
vulneració dels drets humans de les dones amb conseqüències insuportables per les
societats, com ara la mort de milers de dones cada any. En aquest sentit l’institut
treballa en projectes que promouen la denúncia de les vulneracions de drets i el suport
a l'increment de capacitats organitzatives dels moviments de dones i feministes,
foment de polítiques i reconeixement del lideratge per tal de reduir les vulneracions
denunciades. Cal introduir accions específiques per tal de reconèixer la diversitat dels
col·lectius de dones i les seves interseccionalitats en quant a classe social, estatus
legal, diversitat sexual, origen, religió o discapacitat.

DEFENSA DELS DRETS HUMANS I LA JUSTÍCIA AMBIENTAL

Per la Defensa dels drets humans és imprescindible donar veu als col·lectius vulnerats i
promoure una participació efectiva de les comunitats en la presa de les decisions que
els concerneixen a nivell col·lectiu i com individus. Els processos han de promoure
processos individuals i col·lectius que permetin expressar les vulneracions més
sentides, explorar les opcions de canvi i transformar-les en activitats i resultats
desitjats. Un treball d’acompanyament per fer arribar la veu d’aquests col·lectius,
moltes vegades silenciada, a les associacions i sobretot a les institucions que els han
d’assegurar els seus drets serà fonamental. Des de la convicció que el protagonisme
dels col·lectius vulnerats en les accions és la base per a l'èxit dels projectes i la
generació de canvis perdurables, l’Institut incorpora aquest component com a base
fonamental en tots els seus projectes.
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Treballem per una justícia ambiental, que afavoreixi l’accés just i equitatiu a béns o
serveis ambientals i que promogui que tota persona, independentment del seu origen
o situació socioeconòmica, tingui dret a una qualitat de vida ambiental (aigua i aire
nets, gestió eficient de residus, etc.) i assumeixi les seves responsabilitats envers els
impactes ambientals generats per la seva manera de viure. En especial, treballem per
visualitzar i minimitzar les conseqüències en la salut de les persones associades a les
desigualtats en la qualitat d vida ambiental.

DESIGUALTATS EN SALUT

Les desigualtats socials en salut són aquelles diferències en salut sistemàtiques,
produïdes socialment i injustes (Whitehead, M). Són un factor important en l'estudi de
la desigualtat i la defensa dels drets humans perquè "no hi ha pitjor desigualtat que
saber que moriràs abans perquè ets pobre" (Dobson, F). La Comissió sobre la reducció
de les desigualtats socials en salut a Espanya identifica les següents dimensions de la
desigualtat: edat, ètnia, estatus social, sexe i territori. Aquestes dimensions estan
relacionades amb la discriminació i amb el poder, el prestigi i l'accés als recursos. Els
determinants socials afecten de forma diferent la salut de les persones respecte a
aquestes dimensions de desigualtat. L'estudi de les desigualtats en salut permet
mesurar l’incompliment del dret humà a la salut i la no discriminació i, en segon lloc,
determinar estratègies per reduir l'excés de mortalitat, discapacitat i morbiditat en
grups vulnerables. És essencial comprendre els mecanismes i determinants socials
implicats, ja que les desigualtats es produeixen socialment i, per tant, no són fixes o
inevitables, sinó que són susceptibles d'alteració.

La vulneració dels drets ambientals provoca grans desigualtats en la salut de les
comunitats. Aquestes desigualtats són poc estudiades i que provoquen unes càrregues
de malaltia i discapacitat importants. Les decisions en la gestió de les polítiques
ambientals son clau per minimitzar aquests efectes. Cal promoure polítiques de justícia
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global que no malmetin el nostre entorn, tant a Catalunya com en els països
empobrits.

LLUITA CONTRA LA ISLAMOFÒBIA I EL RACISME

La islamofòbia i el racisme és un fenomen en augment, incrementat per l’aparició i
consolidació de noves forces polítiques d’extrema dreta amb relats clarament racistes i
islamòfobs que normalitzen un discurs discriminatori que intensifica tensions entre
comunitats, legitima delictes d'odi contra individus, polítiques internacionals genocides
i altera els nostres ideals de pau i convivència. El dret a la llibertat religiosa és un dret
fonamental reconegut en la DUDDHH, la Constitució Espanyola (1978) i ratificat
mitjançant la Llei Orgànica de llibertat Religiosa (1980) i els acords del 1992. Cal que els
TO protegeixin i garanteixin aquest dret. No obstant, les persones musulmanes
pateixen una islamofòbia institucional poc denunciada i molt poc conscient
especialment en el sistema educatiu, com a resultat del discurs hegemònic de
l'alterització. Les dones musulmanes viuen la islamofòbia des de la mirada paternalista
i racista per part de la població i governs occidentals tant en els seus països d’origen,
com quan migren a països occidentals. A aquestes dones se’ls hi denega el dret al
tracte digne, a triar la religió que volen, a la llibertat de vestiment i d’expressió, entre
d’altres i rarament gaudeixen del dret a la protecció contra les discriminacions que
pateixen.
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PRIORITATS TRANSVERSALS

ART CONTRA LES DESIGUALTATS

L'art, és una forma d'expressió universal, ja que podem trobar-la en qualsevol cultura
del món amb independència dels seus valors, idioma, creences, normes, costums o
situació econòmica. D'aquesta manera, a través del llenguatge artístic podem fer
visibles i transmetre les idees, emocions i sentiments que tots podem entendre i que
poden generar nous consensos i aproximacions. Tot i que en l'art poden existir certes
normes hegemòniques imposades en cada cultura i època que determinen el
moviment artístic i estil a què pertanyen, és també essencial en ell mateix la capacitat
de resistència, intencionalitat i transformació. És per tot això que a través dels seus
projectes l’Institut explora la capacitat de la creació artística com a mitjà expressiu que
fomenta espais crítics i de disconformitat a l’hora que genera noves legitimitats,
concòrdies i pactes.

INNOVACIÓ, RECERCA I UNIVERSITATS AL SERVEI DE LES PERSONES PER REDUIR
DESIGUALTATS

L’institut transversalitza en els seus projectes la recerca i utilització d’eines d’anàlisi
científiques, tan qualitatives com quantitatives, per tal de dotar les seves estratègies
de treball de bases rigoroses i basades en l’evidència. Per tal efecte, la conducció de
processos de consens i decisió, es basa en la cerca de la millor evidència disponible i la
decisió informada per part dels agents que hi intervenen.

L'Institut es proposa reflexionar sobre el paper actual de les universitats, els centres de
recerca i el seu entorn en la denúncia i reflexió sobre les principals causes de les
desigualtats que afecten a la gent i quins haurien de ser els canvis per a aconseguir un
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paper més rellevant i actiu de l’entorn universitari i científic per la disminució de les
desigualtats tot proposant models de innovació, recerca i universitats al servei de les
persones
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La seu de l’Institut està ubicada a Barcelona i està constituïda majoritàriament per
activistes provinents dels moviments socials així com investigadores i persones
vinculades amb el món universitari.
Les línies de treball de l’ID i el control de la gestió es realitzen a través de la Junta
Directiva que es reuneix de manera periòdica per promoure els projectes i avaluar
l’acompliment dels seus principis i línies de treball.
COMISIONS

Compta amb 4 grups estables de treball que son:
1) Comunicació i xarxes: conformat per expertes amb imatge (fotògrafs i càmeres),
xarxes socials, programació, periodisme, disseny i comunicació i màrqueting té
com a objectiu aconseguir impacte de les temàtiques treballades i les denuncies
realitzades.
2) Recerca i incidència: proposa les investigacions per tal d’estudiar les desigualtats,
plasmar les vulneracions i proporcionar la informació necessària per a la
incidència, la millora de les polítiques públiques i la presa de decisions i
prioritzacions de treball. Està conformat per professores universitàries o
investigadores doctores, així com experts en xarxes i avaluació. Els camps
d’expertesa son les desigualtats socials, les desigualtats en salut, els processos
migratoris i fronteres, la islamofòbia, les desigualtats de gènere, les violències
masclistes, la salut ambiental, processos d’avaluació i consens, entre altres.
3) Projectes d’incidència: es centra actualment en els projectes contra la
islamofòbia i el racisme, així com la coherència de polítiques públiques per reduir
les desigualtats amb èmfasis en la salut ambiental. Coordina la XACIR (Xarxa
Contra la Islamofòbia i els racisme). Està conformat per un grup estable de 12
persones que es reuneixen de manera mensual i coordinen les activitats dels
projectes d’educació pel Desenvolupament i la Coherència de Polítiques.
4) Internacional: gestiona els projectes internacionals de l’entitat. Està conformat
per un equip tècnic professionalitzat a més de personal voluntari que participa
en els diversos projectes a Senegal, Palestina i Colòmbia. Compta amb expertes
en cooperació pel desenvolupament, a més d’expertes en salut i violències.
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PROJECTES DE COOPERACIÓ

Resistències a les violències masclistes en temps de pandèmia a
Senegal 2020
A Senegal, gràcies a la lluita de moviments feministes organitzats nombroses lleis
protegeixen a les dones supervivients a les violencies de gènere. No obstant, la
desprotecció, culpabilització i manca de suport son habituals. El projecte té per
objectiu "Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials d’acompanyament en
les lluites contra les violències masclistes al Senegal en temps de pandèmia per a
promoure els canvis polítics i estructurals en la millora dels drets de les dones i una
vida lliure de violències.

Institut de les Desigualtats
Tf: +34 937398913 · 645123555
e-mails : institutdesigualtats@gmail.com

El projecte sorgeix com a continuitat d'una xarxa de dones, associacions i electes per la
defensa dels DSR a Dakar i un projecte de suport a la casa d'acollida de Kolda. S'ha
desenvolupat un procés d'identificació que ha durat 7 mesos i en el que s'han
prioritzat les activitats i involucrat els actors. Tot i identificar la necessitat de fer xarxa,
les prioritats en l'atenció inmediata de les supervivents ha estat prioritzada en tot
moment.

Per desenvolupar l'objectiu es proposa un projecte amb 7 entitats de dones
senegaleses que treballen contra la violència masclista en les regions de Dakar,
Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou i Kolda i en 3 resultats. El primer vol promoure una xarxa
nacional d'organitzacions socials en suport a les dones supervivents que desplegarà el
seu primer projecte nacional com a xarxa en l'ampliació del número verd gratuït
d'atenció a les supervivents les 24h del dia i a totes les regions del país. A més, es farà
visible en espais internacionals mitjançant la incidència en 3 organitzacions
multilaterals institucionals i la consolidació d'un espai activista en el Forum Social
Senegalès

Tot i la importància de la tasca de coordinació, el treball comunitari d'atenció a les
víctimes és una prioritat, donat les mancances i vulneració de drets identificades. En
aquesta línia, es proposa un segon resultat de coordinació de centres d’acollida per a
dones (6) mitjançant l'equipament, intercanvi d'experiències i recursos i
protocolorització del servei en els centres. Es donarà suport a l'acompanyament mèdic
i jurídic de les dones supervivents en situació de risc. A través de les universitats
senegaleses es realitzarà una recerca acció per identificar les mancances en l'atenció i
ser utilitzat d'eina per la generació de polítiques. A més, es produirà un intercanvi
d'experiències amb entitats llatinoamericanes per compartir aprenentatges i
estrategies.

I finalment, per aconseguir canvis tant en el relat culpabilitzador socialment de les
víctimes com en la desidia institucional per a atendre-les, es proposa un tercer resultat
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encaminat a facilitar el canvi social. Es busca la sensibilització poblacional mitjançant
relats de dones en programes temàtics de ràdio i televisió comunitàries sobre la
violència masclista i la sensibilització als responsables polítics, administratius i culturals
per a l'aplicació i millora de lleis que protegeixen les dones. I finalment, un procés de
rendició de comptes que es desenvoluparà tant a Senegal com a Catalunya
acompanyat de propostes de sensibilització sobre feminismes africans en el dia 25N o
8M a Catalunya i en el Forum Contra les Violències de Gènere.

Totes les accions han estat pensades per adequarse en els temps de pandèmia,
mitjançant un enfortiment de les capacitats de virtualització del treball i de les
organitzacions de la xarxa i de la capacitat d'impacte en xarxes social i pàgines web.

Donat que la proposta pretén l'inici de diversos procesos que involucren un gran
nombre d'actors i actrius, es proposa la durada màxima permesa de 18 mesos per
consolidar el funcionament i perspectives de sostenibilitat de la proposta.
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Dones lliures de violències masclistes a Kaolack
Les dones de Senegal no poden exerceixen el seu dret a la igualtat i a una vida lliure de
violències ja que un 60% pateixen violència en l’àmbit de la parella i les taxes
d’ocupació son molt inferior a les dels homes.
Tot i la importancia de la prevenció, la situació que pateixen les supervivents fa
necessari una acció concreta de suport a les supervivents. Les dones supervivents a la
violència masclista en molts casos son repudiades per les famílies, es queden sense
vivenda i sense ingressos econòmics. Existeixen experiències d’èxit entre les
associacions de dones Senegaleses tant de formació en drets com la realització
d’activitats productives que han contribuït a apoderar-les per a la reclamació dels seus
drets. Aquestes formacions podrien constituir un primer pas per a que les supervivents
puguin sortir de situacions de la situació de violència i exercir els seus drets
socioeconòmics i laborals. Tot i que existeixen moltes altres necessitats, com per
exemple les formatives i de salut, que pateixen aquestes dones, es priotitza el foment
de les capacitats productives com a primer pas al restabliment del benestar i
l’autoestima de les dones i els seus infants.
El projecte proposa la dotació del centre d’acollida per la capacitació de les dones en
l’exercici dels seus drets i la seva alfabetització ja que hauran de superar la situació de
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discriminació i violència a la que han estat sotmeses. A més, es dotarà la casa per a que
puguin capacitar-les en oficis de transformació de productes de fàcil accés en la que es
té experiència provada de la seva factibilitat i oportunitat de negoci.

A kaolack existeix l’únic centre d’acollida del país per a dones supervivents de la
violència masclista. No obstant, no està acondicionat per l’acollida de les dones ni per
la seva reinsercio sociolaboral. Aquestes dones moltes vegades van acompanyades
d’infats que quan arriben al centre es queden sense escolarització degut a la situación
de precarietat. La dotació del centre amb els serveis mínims per garantir una estada en
condicions i una recuperació de les dones.
Tot i que s'ha iniciat un procés de sensibilització en les institucions envers la
problemàtica, la violència contra les dones encara està molt invisibilitzada. Existeixen
associacions de dones que treballen en la defensa dels seus drets de les dones, però
encara estan molt invisibilitzades i el seu discurs és dèbil.
A més, persisteixen tabús i culpabilització envers les víctimes. En aquest context, es fa
imprescindible la sensibilització de la població sobre l’existència de les violències
masclistes per tal de reduir-ne la seva incidència. I també és important iniciar un
treball de creació de discurs consensuat per part de les entitats involucrades amb
l’atenció de les supervivents. Tot i que la municipalitat de Kaolack està sensibilitzada
per la aquesta problemàtica, és una àrea de treball nova, en la que tenen pressupostos
i coneixements tècnics limitats. A nivell nacional, existeixen lleis que protegeixen a les
dones però que no s’acompleixen. Per a això, el projecte pretén iniciar la incidència en
la mobilització de les autoritats locals i en la capacitació de les tècniques de serveis
socials per a la construcció d'un municipi lliure de violència contra les dones deixant
capacitat instal·lada en el municipi i no centra els seus esforços inicials a nivell
ministerial.
El projecte pretén la generació i execució d'estratègies de promoció econòmica,
sensibilització i apoderament en drets a través d'activitats noves i amb impacte provat,
posant èmfasi en l'enfortiment de la casa d’acollida de dones. Un cop finalitzat el
projecte, s'haurà creat capacitat instal·lada en la casa d’acollida i els coneixements per
gestionar les activitats de formació professional i les micro-emprenedories. A més
podrà oferir alternatives sostenibles per promoure la independència econòmica de les
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dones, ja que comptarà amb personal format i espais adequats i equipats, a través de
la seva escola taller per a la capacitació i pràctiques. El projecte constitueix una
primera experiència en el país. Els resultats d'aquest estudi ajudaran a orientar les
actuacions per a futurs projectes d’acollida.
Consorci:
Associació Catalana per al desenvolupament i la cooperació, Lleida.cat
Associations de Femmes Sénégalaises
Dates realització
març 2021 / setembre 2022
Amb el Finançament de:
Agència Catalana de Cooperació - Generalitat de Catalunya

Institut de les Desigualtats
Tf: +34 937398913 · 645123555
e-mails : institutdesigualtats@gmail.com

Governança Migratòria i Drets Humans de les dones
Senegaleses
El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que
tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre
fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en
drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació
d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les
dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació. Es realitzaran
unes Jornades d'intercanvi amb dones immigrants i organitzacions de defensa de la
dona a Catalunya, que se celebraran a Cerdanyola.
Com a complement del treball comunitari amb el grup de dones migrades i
retronades al Senegal, un equip de técnics y professionals del sector audiovisual
produïrà i editarà un video documental en el que es posaràn de manifest les
problemàtiques, riscos i vulneracions de drets que pateixen aquestes dones. Aquestes
situacions d'injustícia social es documentaràn i visibilitzaràn en les seves diverses
etapes; tant en els perilloses travessies migratòries a mar obert, com en les estades als
països del Nord (moltes vegades en camps de migrants sense les mínimes condicions
d'higiene i salut) com també molt especialment en les seves deportacions o en els
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posteriors efectes socials i d'estigmatizació que pateixen al retornar a les seves
poblacions d'origen.
Es realitzará també un treball fotográfic en el que, a partir de l'experiència de quatre
dones vinculades amb els processos migratoris, es documentará la problemàtica de les
rutes i travessies entre l'Àfrica Occidental i les costes de les Illes Canàries. Partint del
cas concret de Kayar, poble pesquer al nord de Dakar i port principal de sortida de
migrants en direcció a les Illes Canàries, el fotorreportatge farà palesa la precària
situació de les migrants retingudes a les Illes Canàries. Aquest arxipèlag s'ha convertit
en l' entrada principal dels migrants de l'Àfrica Occidental des que el govern de Marroc
hagués tancat fronteres, incrementant així els indexs de mortalitat donada la
perillositat de la travessia marítima. El treball reconstruirà també, a partir dels quatre
testimonis esmentats, les vivències i vulneracions de drets que han patit aquestes
dones o els seus familiars.
Consorci:
Institut de les Desigualtats, Fòrum Social Senegalès
Dates realització
octubre 2021 / setembre 2022
Amb el Finançament de:
Fons Catala de Cooperació
Ajuntament de Cerdanyola

Institut de les Desigualtats
Tf: +34 937398913 · 645123555
e-mails : institutdesigualtats@gmail.com

Dones lliures d'islamofòbia i racismes: deconstruint blanquituts
El projecte vol denunciar i generar alternatives a la construcció colonial, racista i
islamófoba de la blanquitut a través de la mirada de les dones racialitzades i/o llegides
com a musulmanes pel dret a una vida lliure de racismes, islamofòbia i masclismes. La
construcció de la blanquitut en contraposició a subjectes racialitzats, o llegit com
musulmans, és una estrategia també racista que busca de l’alterització d’uns suposats
trets externs i aliens contraposats a una suposada Europa blanca, racional i cristiana
per construir un ordre basat a la desigualtat no només de classe sino també de gènere
i raça. En aquesta alterització, també es construeix el subjecte de dona racialitzada i/o
llegida com a musulmana, atribuint-li els estereotips de la submissió, incapacitat,
desvalorització i extranyesa. Aquesta alterització de la no blanquitut permet als estats
membres de l'Europa fortalesa desenvolupar les polítiques de fronteres i internes que
condemnen a milers de persones a morir en el procés migratori, a malviure una vegada
arriben, a treballs productius i reproductius mal remunerats, moltes vegades en
situacions de nova esclavitut, o a patir trajectories de vida d’exclusió toti i que hagin
nascut a Europa.
I es proposa aconseguir-ho a través dos blocs d'activitats d'acompanyament del cicle
del projecte; un primer d'enfortiment de capacitats, treball en xarxa, visibilització de
vulneracions i denúncia i un segon de consolidació d'aprenentatges, generació d’un
relat, eines d’incidència, enfortiment polític i alternatives de canvi.
Les activitats del primer bloc (R1) inicien amb un procés intern de revisió dels
significants de l'activisme per les dones, i en especial per les dones racialitzades,
llegides com a musulmanes i les precarietats que les atravessen. Els objectius que es
proposa el projecte volen un alt grau de resiliència, ja que les vulneracions i
discriminacions que denuncien son frequents i molt generalitzades. Per aquesta raó, es
proposen un conjunt d'activitats que volen donar eines i conferir capacitats (incidencia
en xarxes, capacitat de recerca, etc) a la xarxa.
El desconeixement habitual dels grans noms dels feminismes no blancs i la
invisibilització de les seves lideresses motiva dues propostes: #ReinasDeÁfricaAFK i
l'elaboració d'un Catàleg sobre les principals veus dels feminismes no blancs, amb la
participació de les entitats internacionals de la xarxa. Es denunciarà l'existència de
fronteres internes i externes que vulneren els drets de les dones musulmanes i/o
racialitzades a través de la recollida de testimonis de dones temporeres de Lleida que
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constituiran l'argumentari de xerrades sobre ecofeminisme (qui preserva la nostra
sobirania alimentària posant el cos) que complementaran l'exposició Resistències de
dones En Frontera. Els coneixements generats es compartiran a través de la cinquena
edició del Cicle de seminaris Dones lliures d’Islamofòbia i racismes sobre Deconstruint
blanquituts, com a altaveu més potent de la xarxa. La permeabilització de discursos
entre moviments feministes es treballarà en el marc del Fòrum Contra les Violències
de Gènere i els espais internacionals de trobada dels feminismes. Els coneixements
generats.
Un segon bloc treballarà la generació d'eines d'incidència i alternatives de canvi. I en
aquest àmbit es que s'acompanyarà amb un cicle de debats on les lluites, els sabers i
les pràctiques de dones musulmanes i/o racialitzades serán la força de transformació
del moment present. Es busca construir de manera compartida i a través dels diàlegs
establerts, propostes de lluita i alternatives de canvi. Amb la finalitat de realitzar
d'obtenir eines per la relectura no blancocèntrica ni masclista de la memòria de les
lluites socials a Catalunya es realitzarà un procés de recerca acció visibilitzant el paper
de les dones llegides com a musulmanes, migrants i/o racialitzades i es proposaran
dones pels nomenclators de les ciutats. Un àmbit de precarietats i de vulneracions de
drets ampliament denunciat per les dones llegides com a musulmanes i/o racialitzades
és l'àmbit del treball. I la necessitat d'aplicar-hi mesures és urgent. Un àmbit no
habitual de treball son les empreses, agents molt importants en el procés.El projecte
ofertarà un catàleg de serveis a les empreses per tal de conduir processos de canvi.
L'equip d'incidència política de la xarxa, hi dedicarà els seus esforços a produir canvis
urgents i necessaris.
Consorci:
Institut de les Desigualtats, ACDC Lleida
Dates realització
maig 2021 / setembre 2022
Amb el Finançament de:
Agència Catalana de Cooperació - Generalitat de Catalunya
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Islamofòbia amb ulls de dones
La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes
estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes
provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una
vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de
migració, a Barcelona i en el retorn. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències
de dones musulmanes des d'entorns i posicions diverses per generar eines d'incidència
que mesurin i visibilitzin les vulneracions i generin alternatives de canvi.
La proposta sorgeix d'un procés de 5 anys en el que s'ha creat una xarxa d'actors i
actores contra la islamofòbia amb ulls de dones. La proposta conté tres etapes
estratègiques amb les quals es vol consolidar una xarxa internacional, crear una eina i
espai de denúncia de casos, incrementar l'agenda conjunta entre els grups de dones i
les diferents plataformes de defensa dels drets a migrar, crear coneixement conjunt a
partir del cicle de seminaris, dotar als TO d'eines i recomanacions legals per la no
discriminació laboral de les dones musulmanes i impulsar l'adopció de mesures en les
institucions catalanes.
Consorci:
Institut de les Desigualtats, Joventut Multicultural Musulmana
Dates realització
novembre 2020 / octubre 2022
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Amb el Finançament de:
Ajuntament de Barcelona
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FINANÇA
DORA
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Islamofòbia amb ulls de dones

AJ BARCELONA

39.759,00 €

Dones lidereses a Dakar 2021

AJ TERRASSA

19.246,00 €

GOVERNANÇA MIGRATÒRIA I DRETS HUMANS I RETORN
DE LES PERSONES SENEGALESES – Senegal

FCCCERDANYOLA

17.717,00 €

TOTAL

76.722,00 €
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