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IDENTITATS SILENCIADES
Habitualment, s’associa el fenomen de la migració a
factors socioeconòmics o a contextos bèl·lics. Quan es
fa referència a persones refugiades i sol·licitants d’asil,
es pensa en persones provinents de països en guerra
o sotmeses a dictadures extremes. Tanmateix, n’hi ha
moltes que es veuen empeses a fugir del seu país per
motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
Ser gai, lesbiana, bisexual, transgènere, intersexual o
altres minories sexuals o de gènere, en alguns països
del món pot equivaler a anar a la presó, ser condemnat
a pena de mort, patir amenaces, extorsió, xantatge,
exclusió i/o marginació social. La repressió que pateixen
moltes persones per la seva orientació sexual o identitat
de gènere s’ha convertit en una de les vulneracions dels
drets humans més repetides arreu del planeta i, fins ara,
més silenciada.
L’homosexualitat és il·legal en 78 països del món, i en 7
està sancionada amb la pena de mort. Només a l’Àfrica,
hi ha lleis homòfobes en 38 dels 54 països del continent.
Entre el 2018 i el 2019 s’han quantificat un total de
331 casos d’homicidi de persones trans i dissidents de
gènere. La majoria dels assassinats s’han produït al Brasil
(130), Mèxic (63) i als Estats Units (30).
Cineasta kenià censurat al seu país / JIM CHUCHU

3

4

5

DONES MIGRANTS: LA CADENA DE CURES GLOBAL
En les darreres dècades s’ha produït una feminització
de les migracions; cada vegada hi ha més dones que
emigren per aconseguir ingressos, reunificar la família,
formar-se, ser més autònomes… Són dones que marxen
del seu país perseguint una vida millor, i que en el viatge
sovint han d’afrontar la doble precarietat i vulnerabilitat
de ser migrants i dones.
Aquest augment dels corrents migratoris femenins
de caràcter laboral s’ha denominat «cadena de cures
global»; i s’explica, en part, per la demanda creixent
en els països enriquits de persones que realitzin els
treballs més precaritzats i desvalorats socialment (treball
domèstic, treball de cures, serveis sexuals).
A causa de la divisió del treball per motius de gènere
pròpia del patriarcat, i en el marc de la globalització, les
dones es reemplacen les unes a les altres en les tasques
domèstiques, afectives i de cura personal. Això crea la
paradoxa que les dones dels països empobrits deixen les
seves famílies a càrrec d’altres dones per anar a cuidar
les famílies dels països enriquits. D’aquesta manera es
generen desigualtats de classe i ètnia entre les mateixes
dones, que reforcen el patriarcat i perpetuen els rols de
gènere en la distribució de les tasques quotidianes.
El mur del patriarcat / ROLAND PESCHETZ
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D’altra banda, hi ha dones que emprenen un procés migratori per retrobar-se amb els marits que han emigrat prèviament. En aquest cas, pot sorgir-hi una problemàtica específica afegida: l’enorme dependència d’aquestes dones
respecte a les seves parelles, pel context d’absència de xarxes de suport, el possible repte lingüístic, i una probable
limitada autonomia econòmica a l’arribada. En aquests casos, les dones es poden trobar en una situació extremadament vulnerabilitzada davant de pràctiques de violència masclista.

Reclamant la negritud / ZANELE MUHOLI
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VIOLÈNCIES MÚLTIPLES
També cal destacar que l’absència de vies legals i segures fa que moltes de les dones i persones LGBTIQ+ i
altres minories sexuals i de gènere que migren, acabin
involucrades en xarxes il·legals d’explotació d’éssers humans i de prostitució forçada, trobant-se completament
desprotegides davant altíssims nivells de múltiples violències.
La violació s’utilitza com una arma per humiliar, no només qui la pateix, sinó també al seu entorn familiar i
comunal. Mentre que a les persones que són ferides o
assassinades se les considera màrtirs o víctimes, les persones violades són qüestionades i desacreditades des
del punt de vista legal, i estigmatitzades i fins i tot socialment rebutjades.
Des d’una perspectiva de gènere, cal tenir en compte
la intersecció d’opressions que multipliquen la violència:
les situacions de violències concretes que tant dones
com persones LGBTIQ+ pateixen als seus països d’origen, durant el trànsit i al país d’arribada.

“Ens van violar
tantes vegades que
ja ni ens veien com a
éssers humans”
Melvin, guatemalenca
New York Times, Març de 2019
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“Era menys que una persona, sense dret
a expressar la vertadera identitat que sentia
a la meva pròpia gent”
Omar, jove refugiat homosexual
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UN CONTE D’AMOR
Sense adonar-nos-en, portem incorporades unes ulleres que condicionen la nostra manera de mirar el món a partir
dels criteris culturals i prejudicis de la societat en què vivim. La identitat de gènere i la sexualitat són àmbits amb una
forta càrrega de dogmes i estereotips marcats pel masclisme que impregna moltes societats. La reflexió sobre la identitat de gènere i la importància de respectar la diversitat d’orientacions sexuals és fonamental per construir societats
lliures i democràtiques.

Edat recomanada: de 9 a 12 anys.

Temps aproximat: Per a la primera part, 1 hora.
La segona part es pot desenvolupar durant diversos dies en funció de com s’organitzi l’escriptura
del relat.

Objectius educatius

Materials necessaris

•

Reflexionar sobre la manera com caracteritzem la
feminitat i la masculinitat en la nostra societat.

•

Comprendre que les identitats de gènere són
múltiples i diverses.

•

Prendre consciència que al món hi ha moltes
persones discriminades per la seva identitat de
gènere o per la seva orientació sexual.

•

Revistes i diaris per retallar

•

Catàleg de joguines per retallar

•

Tisores i cola.

•

Fulls de paper, retoladors i colors
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1. Rols de gènere
Dividim el grup en dos. Els membres d’un dels dos grups
es pinten els llavis vermells i les persones de l’altre grup
es dibuixen un bigoti negre. Després, ens mirem al mirall, inventem un personatge imaginari i n’escrivim les
característiques en una fitxa:
•
•
•

Nom del personatge.
5 adjectius per descriure la seva personalitat.
Estudis i/o feines que desenvolupa.

A continuació, caminem un o dos minuts per la sala interpretant el nostre personatge i interactuant amb qui
ens creuem.
Després, repetim l’activitat però a l’inrevés: qui s’havia
pintat els llavis es dibuixa un bigoti negre i a l’inrevés.
Cadascú omple de nou la fitxa per definir un personatge
imaginari i ens movem per la sala interpretant els nous
personatges.
Finalment, ens col·loquem alhora els llavis vermells i el
bigoti negre. Com seria el personatge imaginari que dugués tots dos elements? Tornem a omplir la fitxa i ens
movem novament per la sala interpretant el personatge.

Reflexionem-hi
•

Quin personatge ens ha estat més fàcil d’inventar i
d’interpretar? Quin més difícil? Per què?

•

Com ens hem sentit representant cadascun dels
papers?

•

Quines característiques personals i socials hem assignat a cada personatge? Quins d’aquests atributs
i perfils valoreu més i quins menys? Per què?

1. Observem la guia sobre el gènere i parlem de la
diferència entre sexe i gènere.
2. Dividim un mural per la meitat destinant un espai al
concepte Masculinitat i un altre a Feminitat
3. Deixem temps perquè el grup d’infants retalli i enganxi paraules i imatges de les revistes, diaris i catàlegs
associant-les a un concepte i/o a l’altre.
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Reflexionem-hi
•

Quines paraules s’han assignat a cada concepte?

•

Amb quines característiques personals i socials estan
associades les imatges i paraules assignades a cada
concepte?

•

Hi ha atributs valorats positivament a cada concepte?
I atributs negatius?

•

Reflexionem-hi
•

Sovint, a les dones no se’ls atribueixen característiques com ara la força o la duresa. En canvi, als
homes a vegades no se’ls atribueixen trets com ara
la sensibilitat o la tendresa. Tanmateix, totes les
persones som alhora fortes i febles, dures i tendres.
Fixeu-vos en aquestes il·lustracions de la dibuixant
Snezhana Soosh i digueu quines qualitats s’assignen a les accions i actituds del pare.

•

Sabeu què volen dir aquestes paraules: heterosexual, homosexual, transgènere, intersexual, gai,
lesbiana, homofòbia i transfòbia? Definiu-les conjuntament i digueu quins pensaments i sentiments
us desperten.

•

Quina relació té l’homofòbia amb una visió de la
masculinitat que exclou la sensibilitat, la tendresa,
el joc, la vulnerabilitat, la bellesa...?

Les característiques personals i socials (actituds,
activitats, professions, etc) estan condicionades pel
gènere? I pel sexe?
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2. Refugiats per amor
Arreu del món, les persones LGBTIQ+ han de reivindicar els seus drets i llibertats per tal que la diversitat d’identitats
de gènere i orientació sexual sigui normalitzada. Tanmateix, en alguns països, la reivindicació d’aquests col·lectius és
especialment difícil perquè l’homosexualitat és un gran tabú social i està tipificada com a delicte amb pena de presó.
El Camerun i el Pakistan són alguns d’aquests indrets.
De manera col·laborativa, inventarem un conte sobre la història de dos nois camerunesos o de dues noies pakistaneses
que s’estimen i es veuen obligats a fugir del seu país per viure lliurement el seu amor. Podeu inspirar-vos en altres
històries de refugiades LGBTIQ+ en aquest vídeo.
Per fer-ho, seguim aquests passos:
1. Decidim conjuntament el nom dels personatges i les
seves característiques.
2. Escrivim el conte seguint aquesta estructura:
• Introducció (inici del relat i contextualització dels
personatges).
• Nus (situació problemàtica que viuen els personatges, màxima tensió narrativa).
• Desenllaç (resolució del problema i final
del relat).
Podem fer-ho de tres maneres: en una sessió d’escriptura col·lectiva; de manera individual, fent que cadascú
s’endugui la feina a casa uns dies, per escriure un trosset de la història; o bé, per grups.
3. Finalment, podem il·lustrar el conte amb dibuixos o
amb un collage de fotos i, fins i tot, el podem publicar
en algun blog o web i fer-ne difusió.

Dans le Milieu / ERNST COPPEJANS
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TREBALL INVISIBLE, TREBALL MIGRANT
El treball de cures inclou tasques domèstiques quotidianes que són imprescindibles per a la vida però que no estan
socialment valorades: la neteja, la compra, l’elaboració del menjar, la cura de les persones dependents (infants, gent
gran, malalts…), la vetlla pel benestar emocional familiar, les gestions administratives diverses… Encara avui, aquest
treball és principalment femení i sovint no és remunerat; quan ho és, sol ser un treball precari i irregular, que sovint
desenvolupen dones migrades.

Edat recomanada: de 13 a 16 anys

Temps aproximat: 1 hora i 30 minuts.

Objectius educatius

Materials necessaris

•

Familiaritzar-se amb les nocions de “treball de
cures” i “d’usos del temps”.

•

Comprendre que les tasques domèstiques, ja
siguin remunerades o no, són una forma de treball
i una peça essencial de la societat.

•

Prendre consciència de les desigualtats de gènere
en el repartiment del treball de cures, i de la
precarietat laboral en el sector del servei domèstic.

•

Fulls de paper o llibreta.

•

Bolígrafs i llapis.

•

Dispositiu amb connexió a internet.
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1. Dibuixem el nostre imaginari
Per parelles, dibuixem una persona immigrant, i
imaginem el seu periple vital:
•
•
•

Com es diu? Quants anys té? Com és?
D’on és? Perquè va venir a Catalunya?
Amb qui viu? Treballa? De què?

Reflexionem-hi
Posem en comú amb tot el grup els dibuixos i les descripcions dels personatges que hem inventat i pensem
sobre aquestes qüestions:
•

Quants homes i quantes dones hi ha? Si hi ha més
personatges d’un sexe o un altre, preguntem-nos
per què.

•

Heu dibuixat algun infant, o només persones adultes? Per què?

•

Quins països d’origen, quines motivacions per emigrar i quines feines heu assignat a homes i dones?
Per què?

•

Quan als mitjans de comunicació apareixen persones emigrades, penseu que tenen més visibilitat les
dones o els homes? Contrasteu-ho fent una cerca
ràpida de notícies a internet.

“La vertadera història dels superherois” / DULCE PINZÓN
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2. Temps per treballar, temps per viure
Classifiquem les següents accions entre treball i oci:

Reflexionem-hi
• Totes les accions que hem classificat com a treball són
sempre remunerades?

•

anar d’excursió amb la família o amistats

•

fregar els plats

•

cuinar en un restaurant

•

cuidar un nadó

En grups petits, es demana que s’elabori:

•

practicar una afició plaent

1. Una llista de les tasques domèstiques que es realitzen a les seves llars

•

conduir un avió

•

fer una migdiada en una hamaca

2. Una llista de les persones que s’encarreguen
d’aquestes tasques domèstiques

•

fer la bugada

Amb tot el grup s’elabora:

•

netejar el lavabo

1. Una graella comuna que inclogui les aportacions de
tots els grups

•

arxivar factures

•

anar a una festa

•

vendre fruita en una botiga

• En quins casos són tasques remunerades, i en quins
casos no?

2. Un codi comú per quantificar el temps destinat a
cada tasca (+ realitza habitualment aquesta tasca,
realitza només algunes vegades aquesta tasca, 0
mai realitza aquesta tasca)
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EXEMPLE DE GRAELLA

Pare

Mare

Fill

Cuinar
Comprar el
menjar
Fer la bugada
Planxar
Netejar
etc.

*Tenir en compte la diversitat de les diferents unitats de convivència.

Filla

Treballador/a de
la llar
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Feines de dones, feines d’homes
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Hores dedicades a activitats domèstiques en un dia feiner, segons sexe. Catalunya, 2018
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Reflexionem-hi
•

A casa nostra, quina o quines persones realitzen les tasques domèstiques?

•

Hi ha alguna diferència de gènere? Qui assumeix més tasques domèstiques, dones o homes? Per què?

•

Quines tasques assumim nosaltres (la gent del grup)?

•

Són importants les tasques domèstiques? Què passa quan no es compleixen?

•

Com creieu que s’haurien de repartir les tasques domèstiques quan es conviu amb altres persones?

La feina de les cures i la crisi global de desigualtat / OXFAM
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Informe “Temps per a les cures” / OXFAM
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3. Drets en xarxa!
La majoria de treballadores de la llar són dones migrades que treballen en condicions precàries i desregularitzades.
És a dir, treballen en l’economia submergida, sense cotitzar a la Seguretat Social, i amb més dificultats per gaudir dels
seus drets laborals.
Reflexionem-hi
•
•
•

Quines conseqüències comporta no tenir un contracte de treball legal ni cotitzar a la Seguretat Social?
Quins drets laborals queden vulnerats en aquesta situació?
Investiguem-ho per contrastar aquestes reflexions.

Per acabar, dissenyem una acció senzilla a les xarxes socials per tal de posar en valor el treball domèstic, reclamar
la igualtat de gènere i reivindicar els drets laborals dels treballadors i les treballadores de la llar. Podem inspirar-nos
navegant pel web de Sindillar: Sindicato de Trabajadoras y Cuidadoras del Hogar.
•

Definir el missatge. Què volem transmetre? Llistem les paraules clau i elaborem eslògans i frases breus que
resumeixin el nostre missatge.

•

Pensar en multimèdia. Quins formats pot adoptar el nostre missatge? Per quins canals el podem fer circular?
Fem una pluja d’idees sobre com transmetríem el nostre missatge mitjançant imatges, vídeos o altres formats.

•

Planificar la feina. Com ens organitzem? Preparem el pla de treball per dur a terme l’acció. Primer caldrà elaborar els continguts i, després, idear una estratègia temporitzada per difondre’ls a les xarxes.

•

Avaluar l’acció. Com valorem el projecte? Una vegada hàgim realitzat l’acció, cerquem indicadors per avaluar-la
i fem-ne una valoració entre tots i totes.
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VIOLÈNCIES DOBLES
Les persones migrants poden tenir múltiples condicions que les faci especialment vulnerables a patir situacions de
discriminació i violència masclista, tant en l’àmbit privat com públic. Un cas extrem d’aquesta violència és l’explotació
sexual. Malauradament, cada any arriben als països europeus milers de persones víctimes del tràfic il·legal d’éssers
humans. Sense recursos propis i, sofrint tota mena de vexacions, com la prostitució forçada.

Edat recomanada: a partir dels 17 anys

Temps aproximat: 1 hora i 30 minuts.

Objectius educatius

Materials necessaris

•

Analitzar les violències que pateixen les dones
migrants.

•

Comprendre la noció de violències sexistes, així
com la seva diversitat i complexitat.

•

Prendre consciència de la necessitat de vetllar
pels drets de les dones i persones LGBTIQ+, i
d’adoptar una pràctica quotidiana transfeminista i
interseccional.

•

Fulls de paper.

•

Bolígrafs i llapis.

•

Dispositiu amb connexió a internet.
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1. Violències contra les dones
En grups reduïts, llegim un dels articles següents i preparem una breu presentació de la informació per a la
resta de companyes i companys.
•

Les violacions que pateixen dones i menors emparats per l’acord entre la UE i Turquia.

•

500.000 dones víctimes del tràfic d’éssers humans
arriben cada any a Europa.
La violència que s’exerceix contra les dones com a
manifestació de la discriminació i de la situació de
desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de
poder dels homes sobre les dones i que, produïda
per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses
les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui
com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com
en el privat.
Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
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Reflexionem-hi
•

Quin és el missatge comú de tots tres articles periodístics?

•

Què són les violències masclistes?

•

Elaborem conjuntament una definició del concepte “violències masclistes” i contrastem-la amb aquesta definició
jurídica:

“La violència que s’exerceix envers les dones, com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en
el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics
o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual
o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”
(Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista)
•

Quins tipus de violències de gènere poden patir les dones en la nostra societat? Per què les dones migrants són
més vulnerables a patir-les? Comparem la nostra resposta amb l’infografia “L’ICEBERG DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE” d’Amnistia Internacional.
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2. L’itinerari de les violències
Dividim el grup en equips petits i repartim un testimoni diferent a cada grup. Podeu utilitzar alguns dels testimonis
d’“Historias de Refugio”.
Cada grup ha d’identificar quines violències concretes pot patir la persona assignada al país d’origen, durant el viatge
(en trànsit) i al país d’arribada.
Posem en comú les violències identificades. Les col·loquem a l’iceberg de les violències.
Reflexionem-hi
•

En quin moment de l’experiència migratòria s’han identificat més casos de violència visible? I invisible?

•

S’han identificat altres formes de violència (a part de violència sexista) que poden patir les persones que viuen
un procés migratori?

•

Espanya és majoritàriament un país de trànsit i arribada. Creieu que algunes de les violències que heu identificat
tenen lloc en territori espanyol? Per part de qui? Busqueu-ne exemples a la premsa.
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3. #DeRomaniaALaTrampa
Mirem el vídeo de la campanya De Romania a la Trampa, de la Fundació Surt. Després, fem una ullada a l’etiqueta
#DeRomaniaAlaTrampa i fixem-nos en les publicacions que hi apareixen. Quin és l’objectiu de la campanya? Llegim
aquest article sobre l’explotació sexual de dones i reflexionem sobre l’afirmació d’una de les víctimes: “L’amor romàntic és el principal proxeneta”.
En acabat, podem sumar-nos a la campanya descarregant-nos les postals digitals i compartint-les a les nostres xarxes
socials amb l’etiqueta #DeRomaniaAlaTrampa.
Nota: En cas que aquesta campanya ja no estigui activa, cerquem-ne una altra contra les violències masclistes que sí
que ho estigui, i participem-hi.

ANNEX
Gràfic 1 - Observatori de persones trans assassinades
Dades octubre 2019- setembre 2020
Entre octubre de 2019 i setembre de 2020
350
assassinats de persones trans o dissidents de gènere es
van registrar al món.
62% d’aquelles de les quals es coneix l’ocupació eren
treballadores sexuals
98% de les dones assassinades eren dones trans o trans
femmes
79% de les persones assassinades als EUA eren racialitzades
50% de les persones assassinades a Europa eren migrants

Gràfic 2 - Lleis relatives a l’orientació sexual al món –
2019
De la criminalització dels actes sexuals consensuats entre persones adultes d’un mateix sexe, a la protecció
contra la discriminació per orientació sexual
Canadà
Groenlàndia
Estats Units d’America
(... Tots els països del món)
Protecció contra la discriminació per orientació sexual
Protecció constitucional
Protecció àmplia
Protecció laboral
Protecció limitada o desigual

LOCAL
38% Carrer
22% Residència pròpia

Sense protecció ni criminalització legals

EDAT
Mitjana 31 anys
Més jove de 15 anys

Casament o altres formes d’unió legal per a parelles
compostes per persones del mateix sexe
Adopció oberta a parelles compostes per persones del
mateix sexe

Reconeixement legal de les famílies

Criminalització dels actes sexuals consensuats entre persones adultes d’un mateix sexe
De facto
Criminalització
Més de 8 anys de presó
10 anys de presó
Pena de mort
Efectiva
Possible
Obstacles legals a l’exercici dels drets
Obstacles legals a l’exercici de la llibertat d’expressió pel
que fa a temes relacionats amb l’orientació sexual, la identitat i expressió de gènere i característiques sexuals, dites
també SOGIESC
Obstacles legals per al registre o funcionament dels
col·lectius relacionats amb el tema de l’orientació sexual
Gràfic 3
La diferència d’ingressos entre homes i dones s’incrementa
en el període de màxima capacitat productiva i reproductiva de les dones. La pobresa en termes de temps eixampla
encara més la bretxa de gènere.
Índex de pobresa extrema
Les dones que viuen en comunitats rurals i països de renda
baixa dediquen fins a 14 hores diàries al treball de cures
no remunerat, cinc vegades més que els homes d’aquestes mateixes comunitats.

Hores al dia
A escala global, el 42% de les dones en edat de treballar
no forma part de la mà d’obra remunerada, davant al percentatge que representen els homes, un 6%, a causa de
les tasques de cures no remunerades que han d’assumir.
Els índexs d’assistència escolar de les nenes que realitzen
un gran volum de treball de cures no remunerat són inferiors a les de la resta.
El 2019, els 2.153 milionaris que hi havia al món posseïen
més riquesa que 4.600 milions de persones.
Els 22 homes més rics del món posseeixen més riquesa
que totes les dones d’Àfrica.
Si una persona hagués estalviat 10.000 dòlars diaris des
del moment en què es van construir les piràmides d’Egipte, ara posseiria tan sols una cinquena part de la mitjana
de la fortuna dels cinc milmilionaris més rics del món.
L’1% més ric de la població posseeix més del doble de la
riquesa que 6.900 milions de persones.
El valor econòmic del treball de cures no remunerat que
porten a terme les dones de 15 o més anys arreu del món
ascendeix almenys a 10,8 bilions de dòlars anuals, una xifra que triplica la mida de la indústria mundial de la tecnologia.

Un increment de tan sols el 0,5% addicional en el tipus
d’impost que grava el patrimoni de l’1% més ric de la població permetria recaptar els fons necessaris per invertir
en la creació de:
117 milions de llocs de treball
en sectors com ara l’educació, la salut i l’assistència a
la gent gran, acabant així amb els dèficits de cures en
aquests àmbits.
Gràfic 4 - L’iceberg de la violència de gènere

Invisibilització
Llenguatge sexista
Anul·lació
Micromasclisme
Formes explícites
Formes subtils
Font: Amnistia Internacional Espanya
Gràfic 5 - Vinyeta

Visible:
Assassinat
Agressió física
Violació
Abús sexual
Cridar
Insultar
Amenaçar
Invisible:
Humiliar
Desvalorar
Ignorar
Menysprear
Xantatge emocional
Culpar
Humor sexista
Controlar
Publicitat sexista

Ara ja ningú t’estimarà
El millor és que et quedis.
Si m’estimes, fes-ho!
Crac!

Un projecte de:

Produït per:

Amb la col·laboració de:
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“Educar la ment sense educar el cor
no és educació en absolut”
Aristòtil

