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Implicar a homes en la 
lluita contra la mutilació
genital femenina (MGF)

Mètodes
Elaborar un curs de formació continuada i un acompanyament perquè s’empoderin referents masculins a la
demarcació de Girona, i es treballin drets humans, igualtat de gènere, educació emocional, salut, drets sexuals,
pensament crític, empatia, maneig d’emocions i sentiments, etc., perquè posteriorment aquests homes en
sensibilitzin a d’altres.
-Cerca activa d’homes (gener-agost 2018).
-Curs i acompanyament inicial perquè s’empoderin (setembre 2018-juny 2019).
-Tallers a altres homes (desembre 2018-desembre 2019).
-Acompanyament inicial (setembre 2018-juny 2019)
-Acompanyament formació a altres homes (juliol 2019-desembre 2019)

Introducció

L’MGF és violència masclista i està reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans. Eliminar-la és
una fita dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU (Agenda 2030).

El treball comunitari per sensibilitzar sobre els riscos de l’MGF, sobretot a Europa, la fan les dones i només es treballa
per empoderar a nenes i dones.

La metodologia peer to peer té evidencia que funciona.

L’objectiu del projecte és facilitar l’empoderament de referents masculins practicants d’MGF perquè sensibilitzin a
altres homes per avançar en l’evitació de l’MGF.

Resultats
FORMACIÓ CONTINUADA-ACOMPANYAMENT
-Curs de 24 hores inicials
-Formació i acompanyament entitat Jokkere Endam
-S’apoderen 14 homes
-Per parelles o grups de 3 fan tallers a grups d’homes de
comunitats practicants.

TALLERS
-8 tallers previstos o fets fins desembre de 2019 (uns 100 homes) a:
Cassà de la Selva, Lloret de Mar, Flaçà, Palamós, Banyoles, Santa
Coloma de Farners, Bordils i Salt.

Conclusions

La valoració és molt positiva ja que els homes que participen
s'estan implicant en tot el desenvolupament del projecte
(formació inicial, acompanyament, tallers…), esdevenint, gairebé
des del primer dia, en agents de canvi en les seves comunitats.

Es preveu que aquest projecte s'estengui tant a nivell de la
demarcació de Girona com a tot Catalunya.


