XERRADA: Reptes que enfronta la infància trans i no binaria
*Només s’oferirà en format online i per videoconferència
Objectius
-

Visibilitzar les necessitats específiques de la infància que trenca les
normes de gènere i sobre la sexualitat no normativa.
Identificar les àrees sensibles a la transformació social.
Recolzar a la infantesa en situacions de possible vulnerabilitat.

Descripció
Per als nens i nenes que transgredeixen les normes de socialització tradicionals sobre el
gènere i la joventut trans*, les demandes socials per que compleixin els comportaments
típicament masculins i femenins van dirigides contra una part vital de qui son i fan referència a
la seva pròpia personalitat i identitat, que senten qüestionades. La desaprovació social a la que
s’enfronten degut a les ruptures de les normes socials, en concret sobre com encarnen la
masculinitat i/o la feminitat, fan que se’ls jutgi de manera global, el “tot” per una “part” (ser
trans). Reben el missatge de que ella (ell o elle) en particular no està bé, no és bona, no és
estimada o no és acceptada, en definitiva, no és “normal”. Més encara, que no mereixen afecte
o acceptació. Davant d’aquest panorama negatiu, moltes persones ens plantegem què podem
fer per trencar aquesta cadena d’abandonament, rebuig i discriminació. Ens importa la tasca de
recolzar a les persones amb les que convivim, acompanyant-les en la seva cerca per una identitat
vivible, o bé, ens al·ludeixen les nostres pròpies experiències com a persones trans* o que
trenquen les normes de gènere.
Créixer en una societat com la nostra, on els rols que han d’encarnar homes i dones son
tant rígids, té conseqüències concretes. Afecta al sentit de pertinència social, de conformació
d’un jo positiu, així com interfereix en el vincle amb altres persones. Des de molt joves, algunes
persones s’enfronten al dubte de no saber si podran comptar amb el recolzament dels seus
familiars, amics, amistats, veïns, professors, companys o de les seves parelles. Les ruptures amb
els rols també tenen conseqüències concretes per la salut i el benestar així com per les
oportunitats vitals a les que es pot accedir. La infantesa i joventut que trenca les normes de
gènere o que son trans*, s’exposa a una vulnerabilitat que pot tenir grans costos a la seva vida.
En aquesta sessió abordarem la importància del recolzament i l’acompanyament que
podem oferir les persones adultes, ja siguem familiars, professionals o activistes, i que és molt
important perquè incideix en les oportunitats vitals clau per el desenvolupament de la infantesa
i joventut: Sentir-se part d’una família, estar a gust amb el centre escolar, formar part d’un grup
d’amics i tenir plans pel cap de setmana, participar en els espais de socialització típics de la seva
edat, tenir models positius que els ajudin a projectar un futur possible. Abordarem la
importància dels vincles i el recolzament per a créixer i desenvolupar-se, sent persones
equilibrades, lliures i saludables.
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Destinataris
Comunitat educativa, familias, professorat, activistes, professionals que treballen amb infància i
joventut
Duració
1h:30 min. – 2 h
Requeriments tècnics
- Connexió a internet
- Capacitat tècnica per participar a una formació online
Equip AFIN
Lucas Platero Méndez
Aquesta xerrada és realitzada per professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència dels
resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Centre AFIN oferint un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i
famílies, tant en grups com individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0
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