Taller: “Criant homes: com poden ser millors
pares?”
amb Tomas Agnemo
Dijous, 11 de juny de 2015, 16h – 19h
Espai Francesca Bonnemaison (sala La Cuina),
carrer Sant Pere Més Baix 7, Barcelona
Programa
16:00 – 16:15

Benvinguda i introducció (Heinrich Geldschläger, Conexus)

16:15 – 16:45

Treballant sobre la paternitat a Suècia (Tomas Agnemo, MFJ)
Presentació del treball sobre la paternitat i els sistema de
permisos paternals a Suècia

16:45 – 17:30

Taller I sobre paternitat (Tomas Agnemo, MFJ)
Pràctica dels grups sobre paternitat

17:30 – 17:45

Pausa

17:45 – 18:30

Taller II sobre paternitat (Tomas Agnemo, MFJ, Heinrich
Geldschläger, Conexus & Paco Abril, Homes Igualitaris)
La situació a Espanya / Catalunya: Experiències
d’intervenció, permisos paternals – com podem aconseguir
un impacte social i polític?

18:30– 19:00

Treballant junts sobre paternitat (Tomas Agnemo, MFJ,
Heinrich Geldschläger, Conexus & Paco Abril, Homes
Igualitaris)
Resum, conclusions, propers passos

Inscripcions
Taller en anglès. Participació gratuïta prèvia inscripció a:
http://eepurl.com/bnIN0L

Amb el suport de:

Introducció
Com treballem amb pares i sobre la paternitat en els àmbits personal i polític?
Com es connecten els dos àmbits?
Homes per la Igualtat de Gènere Suècia porten 15 anys treballant en
formacions sobre paternitat i compartiran les seves experiències en aquesta
tasca; a més parlaran del model suec de permisos de maternitat i paternitat.
En aquest taller participatiu per a pares i persones que treballen amb ells
descobrirem la metodologia dels grups de paternitat i compartirem com
podem treballar amb pares en els àmbits personal i polític.

Tomas Agnemo és secretari general d’Homes per la
Igualtat de Gènere Suècia, co-coordinador de la xarxa
MenEngage Europa i membre de la junta de MenEngage
Global. MenEngage és una xarxa d’organitzacions
feministes i pro-feministes que treballen per la justícia
de gènere i la transformació de les masculinitats.
Tomas és sociòleg i va escriure la seva tesis sobre la
construcció de les masculinitats a Ciutat del Cap, Sud
Àfrica, en 2002. També va viure i treballar a Sud Àfrica
de 2012 a 2014. Tomas ha mostrat ser un exemple d’home implicat en la
igualtat de gènere, no només amb les organitzacions on treballa sinó també a
la seva vida personal, agafant 10 i 12 mesos de permís paternal al 2009 i al
2011. Tomas és un ferm defensor dels permisos paternals com a instrument
important per assolir la igualtat de gènere i per que els homes estableixin
relacions més estretes amb els seus fills.

Amb el suport de:

