11 - 13 de desembre 2018
SEMINARI
Fonamentalismes,
Drets Sexuals i Drets Reproductius

Una resposta des del moviment feminista a Amèrica Llatina, Europa i
l’Estat Espanyol
L’arribada de Trump al poder el gener de 2017 va inaugurar una nova etapa en la política global en la qual es poden defensar
sense embuts postures contràries als drets humans des dels governs de països democràtics i adscrits al sistema de les Nacions Unides. Postures que van en contra dels drets civils i polítics de grans sectors de la població. A diversos països d’Europa
estem veient una batalla discursiva contra el Conveni d’Istambul, que estableix que els governs són responsables d’atallar la
violència masclista, titllant-la d’ideologia de gènere. La victòria de Bolsonaro a Brasil, no ha fet més que saltar les alarmes
sobre una nova època que s’aveïna; que els resultats de les properes eleccions al Parlament Europeu podrien ratificar.
No obstant això, l’acció coordinada internacionalment i ben finançada de grups fonamentalistes i anti-drets per influir als
governs i les polítiques ve de molt abans. A Centreamèrica hem vist com en els últims 10 anys, acompanyats de processos
de pèrdua de democràcia, s’ha prohibit totalment l’avortament a Nicaragua i Hondures, països en els quals l’església té gran
influència sobre el govern. A Polònia, des de 2015, s’han donat diversos intents de prohibir l’avortament. Viktor Orbán, president d’Hongria, és el principal representant dels líders de ultradreta europea en el poder, que defensa clarament discursos
xenòfobs, homòfobs i masclistes, i legisla en contra dels drets humans.
En l’Estat espanyol, també hem viscut intents recents de minar les polítiques de gènere per part del Partit Popular, amb
l’exemple clar de l’intent de reforma de la Llei de l’avortament en 2013 per part de Gallardón. Intent frustrat gràcies a la mobilització del moviment feminista, i al suport que polítiques com aquesta o la del matrimoni homosexual tenen entre la població
espanyola. No obstant això, els lobbies anti-drets segueixen actuant al nostre país, ara centrats en atacar directament a les
organitzacions i activistes feministes que defensen els Drets Sexuals i Drets Reproductius.
Com afirma Morena Herrera, una de les ponents d’aquest seminari, les forces conservadores han pres els drets i les llibertats
sexuals i les polítiques de gènere com el nou camp de batalla ideològic per avançar posicions i conquistar el poder. Davant
ells, es troba un moviment feminista més fort que mai, organitzat a nivell internacional i capaç de fer front a aquesta envestida que pretén acabar, no solament amb els drets de les dones i de la comunitat LGTBI, sinó amb els drets humans en general
i amb la mateixa democràcia.
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PROGRAMA
Dimarts 11 de desembre 2018
Sala polivalent 24.S18 (Planta -1), Edifici Mercè Rodoreda 24
10:00 - 14:00

INTRODUCCIÓ: QUÈ SÓN ELS DRETS SEXUALS, ELS DRETS REPRODUCTIUS I LES SEUES
PRINCIPALS VIOLACIONS.

10:00 - 11:30

Bloc 1: Què són DSiDR i amb quin marc jurídic se sustenten?
Silvia Aldavert. Coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya i
Balears (APFCIB).
Mirta Moragas. Especialista en Fonamentalismes Religiosos a Amèrica Llatina.

12:00 - 14:00

Bloc 2: Quins són les principals violacions als DSiDR?
Morena Herrera. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
Bea Cantero. Feminista xilena resident a Barcelona i professora de la UAB. Presentació del
vídeo “Nosotras, Nuestros Derechos” sobre els DSiDR de les dones migrades a Barcelona.
Marta Torres y Rocío Vilchez. Presentació de projecte de Farmamundi “Estar embarazada y parir en Barcelona: imágenes y voces de mujeres de la ciudad”. Sobre l’experiència de l’embaràs
de dones migrants dins del sistema de salut pública a la ciutat de Barcelona.

Dimecres 12 de desembre 2018
Sala polivalent 24.S18 (Planta -1), Edifici Mercè Rodoreda 24
10:00 - 13:30

MOVIMENT FEMINISTA I ELS DRETS SEXUALS I DRETS REPRODUCTIUS

10:00 - 11:30

Bloc 1: Què és el moviment feminista? Quina és l’agenda dels DSiDR dins del moviment
feminista?
Mirta Moragas. El moviment feminista llatinoamericà i les prioritats en DSiDR a la regió.
Bea Cantero. El moviment de dones migrants feministes a Barcelona.

12:00 - 13:30

Bloc 2: Defensores de Drets Sexuals i Drets Reproductius: riscos i realitats de la defensa
dels drets de les dones.
Silvia Aldavert. Atacs a grups de defensa dels DSiDR a Catalunya i a l’Estat espanyol.
Morena Herrera. Agressions contra defensores de drets humans a Mesoamèrica i mecanismes
de protecció.

Dijous 13 de desembre 2018
Auditori Mercè Rodoreda 23 (Planta -1), Edifici Mercè Rodoreda 23
10:00 - 14:00

FONAMENTALISMES, DRETS SEXUALS I DRETS REPRODUCTIUS AL CONTEXT EUROPEU I A
AMÈRICA LLATINA.

10:00 - 12:00

Bloc 1: Context europeu i el cas de l’Estat espanyol.
Silvia de Zordo (Doctora en Antropologia Social de la UB) i Giulia Colavolpe Severi. Actuacions
i realitats del moviment anti-choice a Espanya. Resultat de la recerca “Aborto Cero: anti-abortion campaigns in Europe and barriers to legal abortion in Spain” (ERC BAR2LEGAB). Projecte
de l’Unió Europea.
Elena Zacharenko. Consultora política especialista en polítiques europees. Moviments anti-DSiDR a nivell europeu i la política de la UE sobre drets reproductius.

12:20 - 13:40

Bloc 2: Context Llatinoamericà i el cas de Centreamèrica.
Mirta Moragas. Anàlisi sobre el rol dels fonamentalismes a la regió Llatinoamericana.
Morena Herrera. Respostes feministes enfront de la reculada en matèria de Drets de les Dones
d’Amèrica Llatina.
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BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
En castellà
Cuerpos territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 d’agressions a defensores; treball col·lectiu de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (2017). Capítol VII
“Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos”, Capítol VII: “Historias de vida y construcción. Movimiento de
defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos”
Manual de capacitación para activistas latinoamericanos. Los fundamentalismos religiosos en movimiento; Morán
Faúndes, José Manuel; Peñas Defago, María Angélica; AWID- Católicas por el derecho a decidir; pp 9-35 (sol·licitar
text al correu gabriela@calala.org)
Religión, secularidad y activismo héteropatriarcal: ¿qué sabemos del activismo opositor a los derechos sexuales
y reproductivos en Latinoamérica?. Morán Faundes,, José Manuel; La ventana [online]. 2018, vol.5, n.47
La Contrarreforma en marcha Movimientos anti derechos en el Estado español, Elfriede Harth y Católicas por el
Derecho a Decidir; Calala Fondo de Mujeres 2016 (sol·licitar text al correu gabriela@calala.org)
Hacia un futuro sin fundamentalismos. Un análisis de las estrategias de los fundamentalismos religiosos y de
las respuestas feministas. Balchin, Cassandra; Capítulo 3 Estrategias feministas de Resistencia y Desafío; pp
56-97; 2011

En anglès
Executive report “Bodies, Territories and Movements in Resistance in Mesoamerica” Informe 2015-2016 d’agressions a defensores; treball col·lectiu de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (2017)
Religious fundamentalism in Latin America and the Caribbean; Arrow; vol. 23 no. 1 2017; pp 31-34
Introduction Gender, development and fundamentalisms; Sweetman, Caroline; Gender & Development; vol 25 no.1
2017 pp.1-14
Study for policy makers on opposition to sexual and reproductive health and rights in Europe; Elena Zacharenko; 2016. Aquest estudi va ser encarregat per Heidi Hautala, membre del Parlament Europeu. pp.8-58
Zacharenko, E., ‘Reproductive rights as a social justice issue in the EU’ in The Future of the European Union: Feminist Perspectives from East-Central Europe, edited by Eszter Kovats, September 2017.
Gender as symbolic glue: how ‘gender’ became an umbrella term for the rejection of the (neo)liberal order Grzebalska, Weronika; Kovats, Eszter; Peto, Andrea; Political Critic, January 2017.

IDIOMES
El seminari comptarà amb traducció simultània castellà-anglès el dimarts 11 i dimecres 12.
El dijous 13, el Bloc 1 serà íntegrament en anglès i el Bloc 2 íntegrament en castellà sense traducció simultània.

LOCALITZACIÓ
Campus de la Ciutadella
Universitat Pompeu Fabra
Aules 24.S18 & Auditori MR23. Edificis Mercè Rodoreda 24 & 23
C/ Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona

En col·laboració amb:
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