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S'enfocarà en violència de gènere en zones rurals i indígenes

L'àrea Gènere, societat i política, a través del seu Programa regional de Formació en Gènere i
Polítiques Públiques de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (Flacso) seu
Argentina, ha convocat al seminari virtual " Violència de Gènere cap a dones indígenes i rurals:
elaboració, gestió i avaluació de polítiques públiques.

En un comunicat, Flacso informar que aquest seminari el qual s'inicia el proper 8 de maig, està
dirigit a integrants d'organitzacions no governamentals, persones universitàries i funcionaris
públics que es desenvolupen en temes de violència de gènere.

La coordinació acadèmica estarà a càrrec de l'especialista en gènere i educació, Glòria
Bonder
.

Amb vuit setmanes de durada, l'objectiu central és propiciar un coneixement multidimensional
sobre la violència de gènere, en especial al que passa sobre les dones indígenes i rurals.

El seminari constarà de 3 mòduls, els dos primers seran teòric-conceptual i el tercer
metodològic pràctic i es podrà cursar a la pàgina web

Les persones participants coneixeran els marcs conceptuals, metodologies, bibliografia,
legislació regional i internacional, estadístiques i experiències rellevants sobre el tema i
s'obriran fòrums de discussió, exercicis grupals i estudis de cas per a propiciar la participació i
l'intercanvi d'experiències.

En finalitzar el seminari que participen tindran les eines i els coneixements necessaris per
aplicar-los en la seva tasca quotidiana, des de l'Acadèmia, o en la prevenció, atenció,
planificació, gestió de programes, formulació de polítiques, o en la incidència i elaboració de
programes i polítiques públiques.
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La quota per sol·licitar beques és limitada, de manera que es donarà prioritat a equips de treball
de Bolívia, Equador, Perú i Paraguai, així com a totes aquelles persones que mostrin
possibilitat d'aplicar els coneixements adquirits en la seva pràctica diària.

Les inscripcions romandran obertes fins al 30 d'abril del 2012. Més informació
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