Tallers educatius sobre la tracta de persones i els drets humans en
Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca

TRACTA d’EVITAR-LA
Projecte d’Educació pel Desenvolupament del curs escolar 2017-2018
La Fundació de Solidaritat Amaranta desenvolupa durant l’actual curs escolar
uns tallers educatius dirigits a adolescents i joves entre 14 i 24 anys de les
quatre illes per fomentar l’equitat entre dones i homes i l’educació en igualtat.
Els tallers s'ofereixen, amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears, a les escoles, instituts,
programes de protecció i justícia juvenil, universitat, i altres espais que
puguin estar interessats, com clubs juvenils, d’esplai, casal de dones, etc.

A partir d'un fenomen global com és la
tracta
de
persones
amb
finalitat
d'explotació sexual, i mitjançant una
metodologia dinàmica i participativa, els
tallers tenen per objectiu reflexionar i
arribar a situacions quotidianes en les
quals no es respecten els drets més
bàsics de les dones i altres grups
vulnerables, amb la intenció de prendre
consciència què podem fer per evitar-les,
des de l'enfocament de gènere i la
promoció dels drets humans.
El taller està dissenyat per realitzar-lo a un grup, durant dues o tres sessions
d'entre 1 i 2 hores de durada, segons la disponibilitat del centre, programa o
espai.
En la primera sessió s'utilitza com a eina central el documental "Tracta
d'Evitar-la". Aquest audiovisual s’ha dissenyat específicament per
sensibilitzar als joves a partir de les indicacions d’expertes en comunicació

social i educació per al desenvolupament, així com en tracta i en l’atenció a
dones en situacions vulnerables. Es pot visualitzar el tràiler en:
http://www.fundacionamaranta.org/formacion/ctrata-de-evitarla/tracta-devitar-la/

Les següents sessions estarien adaptades a les conclusions tretes pel mateix
grup durant la primera sessió, de tal manera que són les característiques del
grup de joves les que determinen la profunditat dels temes a reflexionar
mitjançant dinàmiques de grup i altres eines didàctiques.
El taller assumeix l’enfocament de gènere en el desenvolupament, que es
basa en l’anàlisi de les relacions de poder entre dones i homes, així com en
els processos socials que provoquen les desigualtats de gènere. Es tracta
d’un enfocament polític que cerca transformar els sistemes que generen
aquestes desigualtats, al mateix temps que proposa mesures perquè totes
les dones del món assoleixin els seus drets econòmics, laborals, polítics,
sexuals i reproductius.
En definitiva, es tracta d’una acció educativa emmarcada en un procés
continu, durant el qual la Fundació de Solidaritat Amaranta ofereix
assessorament de qualitat al llarg de l’execució del projecte. Justament, una
de les característiques del taller és la seva adaptabilitat en dos sentits: un
d’ells és l’adaptació a la disponibilitat de sessions/horaris del centre o
programa; i l’altre és l’adaptació del taller a les característiques del grup de
participants.

Si el vostre centre, programa o espai està interessat en aquest taller o
vol més informació, contacta amb:
patricia.barranco@fundacionamaranta.org
T: 619 173 644
www.fundacionamaranta.org
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Programa del taller TRACTA d’EVITAR-LA
Aquest programa s’adapta al nombre de sessions i característiques dels participants

1a sessió
Presentació: Què feim? Qui som?
Introducció del taller: Què pretenem? Com ho farem?
Explotació sexual i tracta
Visualització audiovisual Tracta d’Evitar-la
Recollida de comentaris i aportacions dels participants
2a sessió
Recordatori de les aportacions dels participants
Què ha succeït entre avui i l’anterior sessió?
Socialització de gènere: estereotips i expectatives de gènere
Salut afectiva sexual
Discriminació i violència de gènere
3a sessió
Recordatori anteriors sessions
Identificació de situacions quotidianes on hi ha discriminació de gènere:
què podem fer?
Autoestima i assertivitat
Respecte i empatia
Reflexió final
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Recursos
El taller el desenvolupa Patricia Barranco, tècnica de l’entitat amb perfil
formatiu i experiència professional en la intervenció socioeducativa amb
adolescents i joves.
Com a recursos cal l’ús de materials de papereria per fer les dinàmiques.
A més, cada centre o programa ha de facilitar l’espai adient per desenvolupar
les sessions, amb capacitat per visualitzar els audiovisuals.
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