CURS ONLINE

NO AMAGAR-SE:
El dret d’asil i les persecucions per motius
d’orientació sexual i identitat de gènere
OBJECTIUS

DATES DEL CURS ONLINE
del 14 al 28 de maig de 2018
HORES LECTIVES
10h lectives
PREU NORMAL / PREU REDUÏT
60€ / 45€ (per a persones aturades i estudiants)
IDIOMA EN EL QUE S’IMPARTEIX EL CURS
Català
PLACES
30 persones

• Transmetre una imatge global dels desplaçaments
forçats per motius de orientació sexual i identitat de
gènere.
• Explicar en què consisteix la protecció internacional
que el col·lectiu LGTBI té dret a sol·licitar.
• Oferir eines per a detectar potencials sol·licitants
d’asil per motius de persecució per orientació
sexual i identitat de gènere.
• Donar a conèixer quins són els principals aspectes
en l’acollida de persones perseguides per motius
d’orientació sexual i identitat de gènere.

INSCRIPCIONS A
aulavirtual.ccar.cat
Per a més informació: cursos@ccar-cear.org

Un dels principals reptes en l’àmbit de l’asil és que sovint els professionals que estan en contacte amb el col·lectiu LGTBI
desconeixen que les persones LGTBI que han patit persecució al seu país d’origen tenen dret a sol·licitar protecció internacional.
Encara és més freqüent el desconeixement d’aquesta opció per part de les mateixes persones LGTBI que han patit greus
vulneracions de drets humans. Sense un coneixement previ no es pot detectar els potencials sol·licitants d’asil ni facilitar l’accés
a aquest dret humà. És necessari, per tant, entendre la situació en què es troba el col·lectiu LGBTI en diferents parts del món i la
possibilitat de buscar protecció internacional si es troben perseguits.

PÚBLIC DESTINATARI

CONTINGUTS

- Advocats i juristes

- Activistes de drets humans

Mòdul I: Situació del col·lectiu LGTBI: violacions de drets
humans al món i protecció
Mòdul II: Detecció de persones víctimes de persecucions per
motius d’orientació sexual i identitat de gènere

>

- Professionals de les organitzacions del sector de la
migració i del col·lectiu LGTBI

Introducció: La realitat dels desplaçaments forçats al món

>

- Professionals de les administracions públiques que
treballin en atenció a persones en moviment

> >

- Professionals dels serveis socials

Mòdul III: L’acollida de persones refugiades LGTBI

- Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel
respecte i garantia dels drets humans

Tots els mòduls van acompanyats de vídeos, informes
rellevants i testimonis.

CONTACTE

Oficina Barcelona

Oficina Sant Boi de Llobregat

Oficina Sabadell

ccar@ccar-cear.org
www.ccar.cat

c. Junta de Comerç, 26, baixos,
08001, Barcelona
Tel.: 933 012 539

c. Ramon Llull, s/n
(escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 938 336 925

Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Tel.: 937 253 051

