Curs “Desmuntant el racisme, construint interculturalitat”
Anàlisi de moviments migratoris i de refugiades.
Les migracions i els moviments de refugiades no són res de nou. Malauradament, tampoc ho és el racisme, cultural i institucional, que
pateixen aquests col·lectius de persones. No és nova, doncs, la necessitat d’un espai de reflexió i formació sobre aquestes
temàtiques; però la crisi actual l’ha fet urgent.
Com a ciutadania, tenim una gran responsabilitat, de despertar i de fer reaccionar a les institucions, per tal que ofereixin a aquestes
persones la vida digna que necessiten i mereixen, a la qual tenen un dret inqüestionable.
Així doncs, des de Nexes, ens plantegem el curs “Desmuntant el racisme, construint interculturalitat” com un espai d’anàlisi de
moviments migratoris i de refugiades així com un espai de formació i de reflexió conjunta, facilitada per persones d’entitats expertes
en la matèria, en el qual ens dotem d’eines per combatre el racisme, construint una societat més acollidora i que posi en valor la
diversitat.
Objectius:
 Sensibilitzar sobre la situació de racisme que pateixen les persones immigrades i demandants d’asil a Catalunya, en particular, i a
Europa, en general.
 Facilitar l’anàlisi i comprensió de la situació actual pel que fa als moviments migratoris i de persones refugiades.
 Proporcionar una eina de treball per combatre el racisme construint des de la perspectiva de la interculturalitat.
Programa:
Dimarts 24/11, 18h –20h30
Desmuntant el racisme
Prejudicis, estereotips i rumors.
Com es construeix i s’alimenta el racisme?
Dinàmica amb casos pràctics.
A càrrec de SOS Racisme

Dijous 26/11, 18h – 20h30
Moviments migratoris
Causes i orígens de les migracions.
Anàlisi de realitat a Catalunya i Espanya.
Polítiques d’immigració vs polítiques d’acollida.
A càrrec de SOS Racisme

Dimarts 1/12, 18h – 20h30
Moviments de refugiades
Causes i orígens dels desplaçaments forçats
Anàlisi de realitat a Catalunya i Espanya.
Polítiques d’asil a Espanya i Europa.
Debat sobre l’estat actual.
A càrrec del Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Lloc: Seu de Nexes.
Carrer de Josep Anselm Clavé 6, 1r 1a.

Dijous 3/12, 18h – 20h30
Construint interculturalitat
Teatre de les oprimides.
A càrrec de La xixa teatre

Inscripcions: http://goo.gl/forms/gMz7G03ida
Preu: 10€ per socis/sòcies. 15€ per no socis/sòcies.

