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CURS PRESENCIAL:

ISLAMOFÒBIA I ISLAMOFÒBIA DE GÈNERE: eines per descolonitzar la mirada

Dies: 7, 9, 14, 16, 21, 23 d’octubre de 2015
Horari: De 17 a 20 h (durada total: 18 hores)
Lloc: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves de Barcelona (CIAJ)
C/ Sant Oleguer, 6-8 (Barcelona). Metro: Drassanes (línia verda)
Mapa: http://www.ciajbcn.cat/main.asp?opc=1&idi=cat&a=2

Preu: 108 €

Presentació
Què entenem per “persona musulmana”? Què és el colonialisme epistèmic? I l’homonacionalisme?
Hi ha un islam queer? I un feminisme islàmic? Totes les dones musulmanes porten vel? Totes les
dones amb vel estan casades? Totes elles són heterosexuals?
En aquest curs volem situar totes aquestes preguntes dins del marc de la construcció de
l’alteritat i la oposició Orient/Occident- Nord/Sud en el sistema de pensament colonial per veure
la seva influència en les nostres pràctiques quotidianes de relació amb les comunitats
musulmanes i amb les persones llegides com a musulmanes per un constructe racialitzador de la
identitat religiosa i/o cultural
Treballem el coneixement no essencialista de l’Islam i desenvolupem el concepte d’islamofòbia
com a eix d’opressió i categoria d’anàlisi, afegint l’especificitat de la islamofòbia de gènere,
sempre des d’una perspectiva decolonial

Objectius


Desnaturalitzar la mirada essencialista cap a les persones musulmanes. Descodificar
els missatges islamòfobs vessats als mitjans de comunicació i d’entreteniment
generalistes (series de TV, etc.)



Descobrir en les pròpies pràctiques quotidianes l’esbiaix del pensament colonial
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Desenvolupar eines per detectar i desmuntar prejudicis islamòfobs en la nostra vida
quotidiana

Públic objectiu


Persones que per la seva activitat professional o associativa es relacionin amb
col·lectius de persones musulmanes



Professionals i estudiants de periodisme i ciències de la comunicació, ciències
socials, mediació intercultural, etc., així com activistes i persones vinculades a
temes d’immigració i cohesió social



Persones preocupades per la islamofòbia i amb ganes de pensar en comú altres
mirades

*No són necessaris coneixements previs

Programa

1. Introducció a l’islam






Conceptes bàsics
Dimensions religioses, polítiques i culturals
La confusió del món àrab- món musulmà
L’islam a Europa
Dinàmica per grups

2. Alteritat: del racisme a la perspectiva decolonial







Construcció d’alteritat
El racisme segons Fanon
Racisme subliminal
Perspectiva decolonial i feminismes
Feminismes negres, feminismes islàmics i islam queer
Dinàmica per grups
*Aquesta sessió compta amb la participació d’una feminista islàmica rellevant o una
persona representativa del moviment islam queer europeu
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3. Islamofòbia i islamofòbia de gènere







Orientalisme: Edward Said en el present
Islamofòbia i racisme
Indicadors d’islamofòbia
Interseccions: gènere, raça, gènere,...
Aliances
Treball pràctic per grups

4. Mitjans de comunicació, vels i homonacionalisme







La imatge és el missatge
La guerra per la civilització
Homonacionalisme i construcció identitària europea
El vel com a multiplicitat: dimensió religiosa, política, identitària, estètica...
Prohibició i obligatorietat
Islamofòbia d’estat

5. Drag hijab




Testimonis audiovisuals sobre islamofòbia de gènere
Posada en comú
Dinàmica drag-hijab

6. Debat, dubtes i tancament
A partir dels punts més interessants o les preocupacions que exposi el grup, construïm
conjuntament la darrera sessió. Mostrant com desmuntar discursos islamòfobs a partir de
casos concrets proposats pel grup, o treballant amb més profunditat alguns dels temes
treballats.

Material complementari
El curs inclou un llistat de referències bibliogràfiques, recursos on-line i pel·lícules
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Docent: Brigitte Vasallo (www.perderelnorte.com)

Escriptora i mediadora intercultural especialitzada
en islam i islamofòbia, sempre amb perspectiva
de gènere i decolonial. Membre de Red
Musulmanas i de Nasij, xarxa per un islam inclusiu
i queer. Autora de la novela PornoBurka,
prologada per en Juan Goytisolo i de nombrosos
capítols i relats en reculls sobre identitats,
sexualitats i drets humans. Col·laboradora de
mitjans de comunicació com ara eldiario.es,
Diagonal, Pikara Magazine. Activista per les
relacions sexe-afectives no-normatives i contra la
islamofòbia i la islamofòbia de gènere, especialment en col·lectius LGTBI. Consultora
internacional del projecte europeu Intimate (Universitat de Coimbra), i membre de la
organització del 1er congrés sobre no-monogàmies de Lisboa. Realitza conferències i cursos
formatius sobre islamofòbia i cultures arababomusulmanes a nombroses institucions, com ara
Casa Àrabe, el Programa BCN Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, l’Escuela para la
Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz, Educaislam, la Universitat de
les Illes Balears, entre d’altres.

Organitza:
QSL Serveis Culturals (www.qsl.cat)

Inscripcions:
https://docs.google.com/forms/d/1oMk_syzw9qMOt_WXuzyUs0n5sjmKE5XkHvJSGcBnEDE/viewfo
rm

Contacte:
carol.astudillo@qsl.cat
93 301 00 60
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