Benvinguts i benvingudes al segon butlletí del projecte FOMEN
Benvinguts i benvingudes de nou

Tot i que han canviat moltes coses al món des del nostre darrer butlletí, creiem que
és més important que mai treballar cap al nostre objectiu de l’igualtat de gènere amb
un enfocament interseccional que tingui en compte diferents versions de la masculinitat.
Volem donar-vos les gràcies per interessar-vos pel nostre projecte i ens fa goig presentar-vos les últimes novetats dels nostres programes, així com una idea dels reptes
que planteja la pandèmia del Covid-19 pel treball en el projecte, així com alguns mitjans addicionals relacionats amb el tema del projecte.
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Progrés al FOMEN
El març de 2020, la pandèmia Covid-19 va interrompre el treball en el
projecte. Per sort, els partners del
FOMEN es van adaptar ràpidament
a treballar remotament i intercanviar idees en línia. Això no vol dir,
però, que l’adaptació arribés sense
els seus reptes; totes i tots ens hem
hagut d’ajustar a noves formes de
treballar i de viure, que han demostrat ser difícils.

Des del mes de març passat hem celebrat amb èxit dues reunions internacionals en
línia amb tots els partners, que ens han donat l’oportunitat de debatre sobre els seminaris de sensibilització nacional i altres desenvolupaments important. Com a nota
organitzativa, al projecte FOMEN se li ha concedit una pròrroga a causa de l’actual
pandèmia del Covid-19, cosa que significa que el projecte continuarà fins al desembre del 2021.
Els partners han estat treballant dur per desenvolupar un ampli programa de formació
per a professionals i un programa de prevenció com a part del treball del projecte.
De fet, al 2021 els partners de FOMEN estan implementant el programa de formació
per a professionals de primera línia i persones multiplicadores a nivell nacional on
es treballen temes com el gènere i les masculinitats, la prevenció de la violència, la
sensibilitat cultural i l’antiracisme. Tenim moltes ganes de donar-vos la benvinguda a
les nostres formacions.
Els partners també han completat informes nacionals sobre les necessitats i recursos
per a treballar amb homes migrats, que estan disponibles tant en l’idioma de cada
partner com en anglès al web del FOMEN, recentment actualitzat. A partir d’això, ens
complau presentar-vos el nostre informe transnacional, que explora la investigació i
els resultats de cada país.

Informe Transnacional
Publicat a la tardor de 2020, l’informe transnacional presenta els resultats d’una anàlisi de necessitats en la sensibilització de gènere i la prevenció de la violència de
gènere amb homes refugiats i migrats. L’equip interdisciplinari del projecte de sis
països, juntament amb persones expertes nacionals, han identificat necessitats, recursos i bones pràctiques en relació amb el treball de prevenció de la violència amb
homes refugiats i migrats. A partir d’aquesta anàlisi, s’han desenvolupat estàndards
de qualitat per als programes de sensibilització de gènere i prevenció de la violència.
Llegeix més...

Seminaris Nacionals de Sensibilització
Austria
El 19 de novembre de 2020, VMG va celebrar el primer SNS per a l’equip austríac. El
taller va reunir 19 participants de diferents procedències, és a dir, organitzacions que
ofereixen serveis d’assessorament per a homes i organitzacions que treballen amb
migrants i refugiats. El taller es va celebrar en col·laboració amb DMÖ i va presentar
el projecte FOMEN i els seus objectius i resultats, així com diversos enfocaments
diferents i bones pràctiques en el treball amb homes migrats. Es van tractar temes
importants, com ara: la rellevància de la religió; les relacions de gènere en les relacions interculturals; la diversitat de la història de les migracions; experiències amb la
violència; la noció d’”honor”; estàndards de qualitat per a aquest tipus de treball i les
diferents dimensions del treball amb homes joves amb antecedents familiars internacionals.

Croàcia
El primer Seminari Nacional de Sensibilització (SNS) a Croàcia, titulat “Prevenció de la
violència contra les dones en el context migratori”, es va celebrar el 8 de desembre
de 2020 amb 42 participants. El SNS va explorar la interseccionalitat de la violència
de gènere i la migració des de diferents perspectives. A més, al taller es van discutir
els desafiaments de la reducció de riscos i la prevenció de la VdG durant la pandèmia
del Covid-19, com també el treball al centre d’acollida de refugiats sota les restriccions epidemiològiques. A més, hi va haver presentacions sobre la distribució de programes per a agressors durant la pandèmia i sobre les experiències de la Creu Roja
en el treball amb supervivents de violència de gènere sota protecció internacional.
També es van presentar dos aspectes del projecte FOMEN: la prevenció de la violència de gènere en la integració de refugiats masculins i la presentació del programa
FOMEN per a refugiats en el procés d’integració.
Alemanya
El 10 de desembre de 2020, l’equip alemany va celebrar el primer SNS sobre el tema
de “Sensibilitats interculturals en el treball amb homes sobre la igualtat de gènere”. El
taller va proporcionar una visió general de l’informe FOMEN i del context transnacional, així com una introducció al pensament antiracista i a les competències interculturals quan es treballa amb homes. El taller va convidar els i les participants a desafiar
els seus propis biaixos i va proporcionar un espai per a l’autoreflexió crítica sobre
aquests temes. Després de tres presentacions, al final hi va haver una animada ronda
de debat on els i les participants van compartir les seves experiències treballant amb
mediació cultural en el treball amb homes.
La gravació es pot trobar aquí.
Grècia
L’equip grec de FOMEN @ Symbiosis va celebrar els dos primers SNS durant el 2020.
El juny de l’any passat es va celebrar el primer SNS en el marc d’un esdeveniment
en línia sobre la migració i el desplaçament forçós, coorganitzat per la xarxa SelectRespect. Al SNS hi van assistir més de 100 persones, incloses persones professionals de primera línia que treballaven amb refugiats i migrants en diversos camps. Els
temes del SNS van incloure: la vida quotidiana en temps de Covid-19; les dificultats
per accedir a l’habitatge i a la sanitat; l’accés ineficient al mercat laboral a causa de la
reducció de llocs de treball i la manca de formació professional; la importància dels
intercanvis culturals amb la societat d’acollida; les desigualtats i la discriminació causades per la manca d’un pla d’acció en relació amb l’estratègia d’integració.
El segon SNS grec es va celebrar el novembre del 2020 en el marc d’un esdeveniment en línia titulat “Els drets humans a l’era Covid-19” i com a part del 4t Festival de
cinema Select Respect. Més de 80 persones van assistir al taller i van ser testimonis
de debats sobre la situació actual a Grècia i l’augment del risc de violència derivat de
les restriccions de moviment imposades a causa de la pandèmia. A més, el taller va
posar de manifest la necessitat creixent d’un enfocament sensible al gènere per a la
prevenció de la violència i una reflexió crítica sobre els rols tradicionals dels homes.

Itàlia
El 10 de novembre del 2020, CAM va celebrar el primer SNS a Itàlia titulat “L’impacte
del gènere en l’experiència dels migrants”. El SNS va atreure 40 participants que van
discutir el projecte FOMEN, així com la importància del treball sobre violència de
gènere amb homes migrats i refugiats. Pel que fa al projecte i al context nacional, es
van presentar els resultats de l’anàlisi de necessitats FOMEN. Es va centrar en temes
de migració dins del context nacional italià i el sistema d’acollida italià. A més, CAM
va explicar el contingut de futures formacions relacionades amb el projecte FOMEN.
Espanya
L’equip espanyol de FOMEN @ Conexus va celebrar dos SNS en el 2020.
El 13 de novembre es va celebrar el primer SNS, titulat “Masculinitat, migració i prevenció de la violència” en el marc del “XVI Fòrum contra la Violència de Gènere”,
que va incloure presentacions del projecte FOMEN i dels resultats de l’anàlisi de
necessitats, del programa de formació per a professionals i de prevenció. A més, hi
va haver una intervenció introductòria de l’aleshores Secretari d’Igualtat, Migracions
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, i una presentació sobre
un programa de transformació de masculinitats per a joves migrats a càrrec de Pako
Abril. Hi va haver més de 50 participants i l’esdeveniment també es va retransmetre
en directe a YouTube en anglès, castellà i català.
El segon SNS, titulat “Com treballar el gènere i la prevenció de la violència amb
homes refugiats i migrats?” es va celebrar el 12 de desembre i es va dirigir principalment a aquelles persones professionals que havien participat en el procés d’anàlisi
de necessitats del projecte. De les 14 persones que es van inscriure a l’esdeveniment
12 finalment hi van participar. El webinari va incloure una breu introducció al projecte
FOMEN, presentacions dels resultats de l’anàlisi de necessitats i una animada discussió amb els i les participants sobre la possible implementació dels programes de
formació i prevenció en els seus contextos de treball.

Els Programes de Formació per a Professionals i de
Prevenció
Durant el darrer any, els partners han treballat junts per crear amplis Programes de
Formació per a professionals i de Prevenció per a homes migrats i refugiats.
El Programa de prevenció té com a objectiu treballar amb homes migrats i refugiats
a través del diàleg i la discussió en tallers creant un espai segur per reflexionar sobre
temes com els rols de gènere, l’auto-cura, les relacions socials, la prevenció de la
violència i les masculinitats cuidadores. Cada partner implementarà el programa de
prevenció al seu país mitjançant mètodes sensibles a la cultura.
El Programa de formació per a professsionals, d’altra banda, s’adreça a professionals
que treballen en el camp de la migració, la prevenció de la violència masclista i el
gènere i les masculinitats. De manera similar al programa de prevenció, el programa

de formació s’oferirà a cada país partner en els seus idiomes.
Llegiu més sobre el Programa de formació i els seus diferents mòduls.
Participa-hi
Si teniu interès en participar en la Formació per a professionals del Programa de prevenció, contacteu amb la persona de contacte del FOMEN del vostre país.

Especial: el primer Programa de Prevenció implementat
a Àustria
El partner austríac VMG ens parla del primer Programa de Prevenció de l’estiu
del 2020
El 15 de juny de 2020, VMG va iniciar el primer Programa de Prevenció del FOMEN amb
homes refugiats i migrats a Àustria. En cooperació amb l’ONG ZEBRA, vam contactar
amb un grup d’homes molt motivats i intrigats que han passat la major part del seu
procediment d’asil a la ciutat estíria de Mürzzuschlag i als seus voltants. A causa de la
llunyania de la ciutat i de la impossibilitat legal per a ells i les seves famílies de treballar
o de seguir una educació, a més de que el Covid-19 va frenar la majoria dels aspectes de
la vida social i pública, aquests homes estaven molt motivats a participar com a primer
grup al programa preventiu del FOMEN.
Llegiu més…

Mitjans de comunicació
L’equip de FOMEN també voldria referir-se a dos peces interessants de mitjans de comunicació:
•
•

Podcast: Refugiats i Migrants enmig de la Pandèmia Global: Vulnerabilitats de Gènere al Pròxim Orient
Video: ReNaz Corona and Women’s Bodies (un projecte literari i artístic dirigit a
combatre la violència domèstica durant el tancament del coronavirus)

No oblideu que podeu seguir les actualitzacions del projecte FOMEN a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Instagram i Facebook!

Partners del FOMEN
Actualitzacions
Volem felicitar al partner del projecte FOMEN, Symβiosis - School for Political Studies
in Grècia, per haver rebut el Premi Ciutadà Europeu del Parlament Europeu per al
2020. Cada any, el Premi Ciutadà Europeu distingeix els èxits destacats en determinades àrees i podeu llegir-ne més aquí.

Llistat de partners
•

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), Àustria, coordinador. Coneix l’equip de FOMEN @ VMG.

•

Society for Psychological Assistance (SPA), Croàcia. Coneix l’equip de FOMEN
@ SPA.

•

Associació Conexus: atenció, formació i investigació psicosocials (CONEXUS),
Spain. Coneix l’equip de FOMEN @ Conexus.

•

Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Grècia. Coneix l’equip
de FOMEN @ Symbiosis.

•

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Itàlia. Coneix l’equip de FOMEN @
CAM.

•

European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP
EN), Alemanya. Coneix l’equip de FOMEN @ WWP EN.

•

Centre for Gender & Violence Research, (Professor Marianne Hester Phd OBE
FAcSS und Dr Emma Williamson), Universitat de Bristol, Regne Unit. Coneix
l’equip de FOMEN @ the Center for Gender and Violence Research.

Learn more about the FOMEN Project on our website:
www.focus-on-men.eu

