RACISME I INTERCULTURALITAT
uralitat.
Aprendrem a identificar les diferents violències racistes tant dins de les nostres organitzacions, com a nivell individual i en el nostre
entorn, per així actuar i construir una societat intercultural. Aquestes tres càpsules poden realitzar-se de forma independent o bé
poden agrupar-se segons les necessitat i el temps disponible de cada entitat.

1.ASSOCIACIONISME I INTERCULTURALITAT: CULTIVANT CANVIS
OBJECTIUS:




Tractar qüestions com: què és la interculturalitat? Què implica? Com podem treballar en pro de la interculturalitat?
Analitzar els reptes/límits de les associacions juvenils pel que fa a la seva composició i pràctiques des d'una perspectiva
intercultural
Debatre entorn a bones pràctiques i compromisos per treballar des d'una perspectiva intercultural

CONTINGUTS:





Associacionisme i rols
Interculturalitat, igualtat d'oportunitats
Posicionalitats (víctimes/privilegiades)
Racisme i anti-racisme

METODOLOGIA:
En aquesta càpsula farem ús de material audiovisual per complementar el treball grupal dels/les participants.

2.

OBJECTIUS:




Identificar què és el discurs de l'odi (i què no ho és)
Aprendre a reconèixer les seves representacions socials i culturals
Adquirir eines de resposta envers el discurs de l'odi

CONTINGUTS:





Racisme i Anti-racisme
Discurs de l'odi envers col·lectius immigrats i/o racialitzats
Estereotips, prejudicis
Delictes d'odi

METODOLOGIA:
El format d'aquesta càpsula és de taller participatiu de caire aplicat, tot utilitzant exemples reals de discurs d'odi extrets de
notícies i/o xarxes socials, a partir de les quals treballem.
Ens organitzarem en grups de treball reduïts per tal d'afavorir la qualitat del debat.

3.IN-ACTION DAVANT DEL RACISME ESTRUCTURAL

OBJECTIUS:




Entendre les discriminacions racistes que pateixen les persones migrades i/o racialitzades en diferents nivells i àmbits
(incloses les institucions públiques)
Veure com el racisme impregna i travessa la societat
Identificar els potencials agents de canvi en diferents nivells i àmbits
Qüestionar i repensar el nostre propi rol: som agents de continuïtat o de canvi?

CONTINGUTS:







Racisme estructural i racisme institucional
Fronteres
Privilegis/opressions
Ciutadania/ nacionalitat/ estrangeria
Persones immigrades i refugiades
Racisme i anti-racisme

METODOLOGIA:
El format d'aquesta càpsula és de treba

mètodes d'expressió teatral, partint de les vivències de les
debat posterior.

