Seminari internacional (activitat presencial i on line)

ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ:

EXPERIÈNCIES D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I
ATENCIÓ A VÍCTIMES D’EXPLOTACIÓ SEXUAL
Dijous 14 d’octubre de 2021, de 16.00 a 20.30 hores (hora central europea)

Inscripcions al seminari presencial: https://cutt.ly/eECvASp
Inscripcions al seminari on line: https://cutt.ly/MEKZ4Nz

PROGRAMA

- Rita María Hernández directora de
polítiques i promoció de l’organització
Rescue Freedom
International.

Dijous 14 d’octubre de 2021
16:00 h - Benvinguda i
agraïments. Presentació
del seminari internacional.
A càrrec de Maribel Cárdenas, directora de l’Àrea
d’Igualtat de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.
Primera part: Experiències d’incidència política
16:15 h - Cap a on avança l’abolicionisme de la
prostitució a nivell internacional?

Segona part: Experiències d’atenció a víctimes
d’explotació sexual
17:00 h - Explotació sexual i tracta a Catalunya
A càrrec de Natalia Massé, responsable del
programa “Mujeres”, de la Fundació ApipAcam.

Intervenen:
- Jonathan Machler (França), director executiu
de Coalition for Abolition of Prostitution International, formada per 34 organitzacions de 27
països, de 4 continents.
Modera Graciela Atencio, coordinadora de l’Escola Abolicionista Internacional.

17:30 h - Descans
Escuela Abolicionista
Internacional

18:00 h - Presenta i modera el debat Amelia Tiganus, experta en violència sexual i formadora
de l’Escola Abolicionista Internacional.

Intervenen:
- Joy Amen Omoruyi, supervivent de
prostitució i activista. Agent de canvi
de l’associació Acció
contra el Tràfic i
cofundadora del
grup de dones “Les
poderoses”.

18:15 - El trauma personal i social: la cara
invisible de la violència sexual. Cap a la recuperació de les víctimes
A càrrec de Carmina Serrano, doctora en psicologia i psicoanalista. Especialista en violència
sexual i trauma.

- Alicia Giménez
García,coordinadora
de l’associació Acció
contra el Tràfic.
20:00 a 20:30 h Torn obert de paraula i debat amb les
ponents.
Traducció simultània: anglès - castellà

19:00 h - Sortir de l’explotació sexual: propostes per promoure la l’autonomia de les dones i
la protecció dels nostres drets.
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