Think tank
d’agents de sensibilització

Recomanacions de bones pràctiques
per a erradicar el racisme i l’estigma d’origen
i promoure la diversitat a l’àmbit de:

L’adopció
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Què és el Think tank d’agents de sensibilització
del JOVES REFERENTS?
JOVES REFERENTS és un programa que des de l’any 2013 té com a objectiu
fomentar la participació activa de persones joves afectades pel racisme o l’estigma
d’origen en els àmbits de l’educació i la intervenció social, així com en altres àmbits
on la diversitat encara és una assignatura pendent.
La principal línia d’acció d’aquest programa és la formació constant d’agents de
sensibilització en matèria de diversitat, interculturalitat i prevenció de violències. Un
cop formades, aquestes persones passen a formar part d’una àmplia xarxa de
referents, la tasca comuna dels quals és contribuir a la transformació social des de
la consciència crítica, el diàleg i la voluntad de construir.
Dins d’aquest marc, el Think tank d’agents de sensibilització (o “laboratori d'idees”)
és un espai de trobada regular on persones de diferents generacions formades entre
l’any 2013 i l’any 2020 reflexionem al voltant de problemàtiques socials actuals, amb
el propòsit d’idear propostes de millora, executables ja sigui de manera independent
des del propi programa o bé en col·laboració amb organismes públics i privats que
en tinguin competències. L’enorme diversitat experiencial del grup de persones que
constituïm el Think tank fa possible treballar un ampli ventall de temàtiques des d’un
coneixement personal, cosa que enriqueix l’exercici intel·lectual col·lectiu del qual
neix cadascuna de les nostres propostes.
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Resum executiu de recomanacions
Les següents recomanacions de bones pràctiques, presentades en un format breu i
concís, s’han elaborat en el marc d’una trobada específicament centrada en aquesta
temàtica, i el doble objectiu de compartir-les amb vostès és, d’una banda,
traslladar-los algunes de les principals inquietuds i necessitats exposades per les
persones del grup, i, d’altra banda, sembrar la possibilitat de col·laborar en la seva
posada en pràctica.

● Posar a disposició de persones adoptades i/o familiars recursos
estructurals i econòmics per a poder idear i dur a terme les seves
pròpies iniciatives de sensibilització i support col·lectiu.
Es considera que aquest tipus d'iniciatives (tal com trobades, conferències,
formacions, campanyes de comunicació, congressos, etc.) estan sovint
ideades i coordinades per organismes i professionals que, tot i la seva
expertesa teòrica i la seva sensibilitat i empatia cap a la temàtica, no sempre
aconsegueixen recollir aquells aspectes que tenen a veure amb l’experiència
en primera persona.

● Crear grups terapèutics transversals, on persones adoptades, familiars i
persones amb altres models familiars minoritaris (amb tutela familiar
reassignada, d’acollida, monoparentals, homoparentals, pluriculturals,
etc.) puguin treballar al voltant de les seves experiències compartides.
Es considera que el sentiment d’alienació i estigmatització social que moltes
vegades experimenten les persones adoptades és, en certa mesura,
compartit per persones amb altres realitats familiars que escapen de
l’estàndard, i, per tant, seria pertinent fer convergir les seves d’experiències a
l’eix del prejudici social cap a la diferència, relacionant diverses
problemàtiques com ara el racisme, l’homofòbia o la generalització i
universalització de conceptes com l’amor i les cures.
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● Oferir acompanyament psicològic gratuït, extensiu i especialitzat en la
branca de l’adopció a persones adoptades que siguin menors d’edat.
Es considera que, de manera generalitzada, els serveis públics d’atenció a la
salut mental (tant preventiva com primària) no arriben a cobrir les necessitats
del conjunt de la població, un conjunt dins del qual es troben, entre d’altres,
persones que experimenten o que són susceptibles d’experimentar dificultats
relacionades amb el fet de ser adoptades. En el cas de les persones menors
d’edat, garantir l’accés a aquest tipus d’acompanyament és fonamental de
cara a assegurar un desenvolupament sa i sense desavantatges, tot tenint en
compte la dificultat d’assegurar a dia d’avui un entorn social inclusiu i lliure
d’hostilitat cap al fet adoptiu. Així mateix, cal que les persones professionals
que realitzin aquest acompanyament tinguin incorporada la perspectiva de la
diversitat i la interculturalitat, de cara a saber acompanyar persones que es
troben en un procés de conciliació entre el seu context familiar i cultural
d’origen i el context familiar i cultural d’adopció.

● Sistematitzar que professionals en actiu i professionals en potència de
l’àmbit social i educatiu (treball social, educació social, integració,
mediació, psicologia, magisteri, etc.) rebin formació especialitzada per
part de persones adoptades i/o familiars d’aquestes sobre com abordar
el fet adoptiu al seu camp de treball.
Es considera que la sensibilitat respecte la diversitat familiar ha de ser una
competència indispensable en l’exercici de qualsevol professió que se centri
en les persones i en el sosteniment i millora de la seva qualitat de vida. En
aquest sentit, cal oferir de manera sistemàtica formació especialitzada en els
diferents models de família possibles, generant consciència professional
respecte les característiques i problemàtiques específiques de cadascun
d’ells, independentment del percentatge significatiu o minoritari que aquests
models representin en el total de la població.
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● Sensibilitzar les famílies adoptants respecte el reconeixement i
l’acceptació positiva de la diversitat fenotípica i cultural.
Es considera necessari que les famílies que volen iniciar un procés d’adopció,
que s’hi troben o que ja l’han completat tinguin plena consciència de la
singularitat i de les possibles especificitats de la persona o persones que
adoptaran. Aquesta sensibilització és especialment necessària en el marc de
les adopcions internacionals, on sovint les famílies adoptants poden arribar a
expressar les seves bones intencions d'acollida i inclusió amb actituds que
intenten assimilar la persona adoptada a la imatge, preferències i necessitats
del conjunt familiar, en comptes de tenir en consideració les seves
particularitats individuals.

Contacte
En cas de tenir interès en conversar i reflexionar més en detall sobre
aquestes i altres recomanacions, us convidem a posar-vos en contacte amb
nosaltres, escrivint un correu electrònic a:
jovesreferents@ceai.cat

Atentament,
L’equip de JOVES REFERENTS
www.jovesreferents.org

