XERRADA: Racisme, racialització i infància

Objectius
-

Reflexionar sobre els significats de nocions com raça, racialització, racisme
estructural, etnicitat i alteritat.

-

Oferir recursos i eines a les famílies sobre com conversar de diferències i racisme
amb els nens i nenes.

-

Generar un espai segur per compartir inquietuds, dubtes i experiències sobre
vivències de racisme i racialització de nens, nenes i adolescents.

Descripció
Tot i que avui en dia existeix un consens general que rebutja la “raça” com element útil
per classificar l’espècie humana, el racisme segueix sent una vivència quotidiana per a
aquelles persones el cos dels quals és mirat com diferent. Tanmateix, nombroses
investigacions han informat que pares, mares i altres agents socials solen restar
importància a las diferències existents. No obstant, cada vegada és més necessari prestar
atenció a la perspectiva dels nens, nenes i adolescents, qui necessiten parlar del tema i
adquirir estratègies que els permetin dotar de significat a les seves experiències, les quals
revelen la necessitat de revisar percepcions social relatives a com llegim a “l’altre”.
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Destinataris
Famílies i persones amb nens, nenes i adolescents a càrrec.
Durada
1h 30 min – 2h
Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
- Ordinador amb projector
- Connexió a internet

Equip
Chandra Kala Clemente Martínez: Estudiant de Doctorat en Antropologia i adoptada
d’origen nepalí. La seva tesis doctoral analitza les experiències de cerques, contactes i
retrobaments entre famílies adoptives i famílies de naixement. Tanmateix, durant la seva
trajectòria professional ha explorat les possibles racialitzacions i discriminacions amb les quals
s’enfronten joves adoptats/des transnacional i/o transracialment.
Beatriz San Román: Doctora en Psicologia Social, experta en adopció. Ha escrit diversos
articles acadèmics i dos llibres al voltant de l’adopció: La aventura de convertirse en familia i
Adopción y escuela.
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

CENTRO AFIN Edificio B13, c/ Vila
Puig s/n Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: +34 935 814 640 / 633 915 054
c.afin@uab.cat

