MODUL INFORMATIU de COOPERACIÓ MIC-3

Educació, Formació i Sensibilització per al
Desenvolupament
ILLES BALEARS
Les iniciatives de la Fundació de Solidaritat Amaranta en el marc de la cooperació tenen l'objecte de
contribuir al benestar i desenvolupament humà, social, cultural, educatiu i econòmic de les dones.
Aquesta àrea és un via operativa de compromís amb el desenvolupament de les dones en contexts de
prostitució o exclusió social, en els contexts socials, polítics i/o culturals on hi hagi un agreujament en la
conculcació dels seus drets fonamentals. La Fundació de Solidaritat Amaranta desenvolupa projectes
de cooperació en Argentina, Brasil, Bolívia, India, Marroc, Perú i Togo.
Aquest mòdul recull les activitats realitzades en Balears per la Fundació de Solidaritat Amaranta
dirigides a l’educació, formació i sensibilització per al desenvolupament.
2016: Campanya de Sensibilització TRACTA d’EVITAR-LA, per a aconseguir la presa de consciència sobre la tracta de
dones i nines amb finalitat d’explotació sexual. La campanya desenvolupada durant el mes d’abril, amb el suport de la
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, va dirigida a la joventut i als professionals dels mitjans de
comunicació, i de l’àmbit social, educatiu i sanitari, des de la promoció dels drets humans i l’enfocament de gènere. S’ha
realitzat una jornada de sensibilització i l’exposició del mural Lágrimas Negras, creació col·lectiva on han participat 2.245
dones de 46 països. A més s’ha produït un audiovisual dirigit a la sensibilització dels joves.
2015: Seminari “TRACTA de MENORS a la frontera. Nous mecanismes de captació i mobilitat entre països”, coincidint
amb el dia contra l’explotació sexual i comercial infantil es realitza un seminari amb la participació d’expertes de nivell
nacional i internacional que amb les seves ponències fan un anàlisi de la situació actual d’aquesta explotació, els
mecanismes que empren els traficants per captar i traslladar als menors, així com les iniciatives i experiències
desenvolupades per lluitar contra la tracta. Organitzat en col·laboració de la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la UIB, 21 de maig.
2014: Encontre de Professionals de Centres Residencials d’infància i adolescència: Bones Pràctiques de Qualitat, en
col·laboració del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i de la Federació d’Entitats d’atenció a la Infància i Adolescència
Balear (FEiAB). Dues jornades d’intercanvi de experiències d’intervenció amb menors i joves, inclosos menors estrangers no
acompanyats. Participació de 120 professionals.
2013: Taller de formació “Infància, adolescència i trata: protecció internacional i asil” a càrrec del Proyecto de Solidaridad de
Responsabilidades de La Merced-Migraciones, el 21 de novembre, en Sa Riera, de Palma, amb assistència i participació
d'entorn 50 professionals.
2012: Jornada “PROSTITUCIÓ i TRATA. INCIDENCIA EN MENORS”, organitzada juntament amb el GEPIB (Grup d’Estudi
Permanent de la Prostitució a les Illes Balears), el 28 de novembre, en el Centre Flassaders de Palma, amb l'assistència i
participació d'entorn 100 persones.
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