PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT I PUNT LILA
El 2n Congrés Català d’Antropologia es compromet a crear les condicions per
oferir un punt de trobada lliure d’assetjament i discriminació. Per això, ens
comprometem a promoure un espai acollidor per tothom, sense discriminació per
raó de gènere, identitat i expressió de gènere, orientació sexual, discapacitats,
etnicitat, aspecte físic, edat, religió, status socioeconòmic o acadèmic, lloc de
naixement o altres línies d’opressió.
No tolerarem l’assetjament, la discriminació ni el comportament violent dels
participants i les participants al Congrés en qualsevol de les seves expressions.
En aquest sentit, considerem que un comportament inacceptable inclou, però no
es limita a:


Assetjament o discriminació en qualsevol forma.



Comentaris o comportaments verbals ofensius, irrespectuosos,
intimidatoris o insultants que reforcin les estructures socials de dominació
relacionades amb àmbits com el gènere, la identitat i l’expressió de
gènere, l’orientació sexual, la discapacitat, l’etnicitat, l’aparença física,
l’edat, la religió, la classe social, el lloc de naixement o qualsevol altra línia
d’opressió.



Intimidació deliberada, seguiment o assetjament.



Contacte físic no desitjat.



Atenció sexual no desitjada.



Amenaça real o implícita de dany o perjudici professional o financer.



Recomanar o encoratjar qualsevol dels comportaments anteriors.



Abús físic, verbal o psicològic, assalt o comportament violent dels i les
participants al Congrés en qualsevol forma.
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Actuació:
Es preveu que en el cas que una persona sol·liciti aturar qualsevol conducta
d'assetjament o inacceptable es pugui donar resposta de forma immediata.
Aquesta política contra l’assetjament exposa les nostres expectatives per a totes
aquelles persones que participen al Congrés, així com voluntaris, personal de
locals, de servei i altre.
Si una persona que participa al Congrés realitza qualsevol comportament
d’assetjament, l’organització del Congrés prendrà totes les actuacions
necessàries contra qui l’hagi realitzat, que poden comportar l’expulsió del
Congrés, sense cap devolució, o, fins i tot, la notificació a les autoritats si és el
cas.
Informes:
Als espais del Congrés s’habilitarà un Punt Lila a disposició de qui ho requereixi.
Aquest Punt acollirà les demandes inicials d’atenció, ajuda i suport de les
persones que declarin haver estat assetjades o víctimes de conductes
irrespectuoses, i iniciarà les accions que consideri necessàries en coordinació
amb l’organització de l’esdeveniment i d’acord amb la persona demandant.
Si us plau, no dubteu en contactar amb el Punt Lila si ho requeriu, o amb
qualsevol dels membres de l’organització del Congrés. Tots els informes seran
confidencials, tractats amb seriositat i resolts amb celeritat.
Si experimenteu o presencieu un comportament que constitueixi una amenaça
immediata o seriosa per a la seguretat personal o pública, notifiqueu-lo al 112.


Telèfon mòbil Punt Lila: 629 882 441



Àrea d’Igualtat de Gènere – Unitat de Compromís Social de la
Universitat de Girona: 972 41 96 47 / igualtat@udg.edu /
https://chats.landbot.io/v3/H-834614-Z4FQA29U6Y6JZJSR/index.html



Mossos d’Esquadra de Girona: 972 18 16 00 / 972 18 16 10



Atenció a la Víctima: 972 22 25 57



Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: 972 94 02 00

Més recursos:
Aquesta política contra l’assetjament es basa en el model de política del SIEF i
la política del wiki Geek Feminism, creat per Ada Initiative i altres voluntaris.
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Per a més informació:
Conference anti-harassment policy
https://adainitiative.org/continue-our-work/conference-policies/
http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Conference_anti-harassment
SIEF2019 Anti-harassment policy and purple point for reporting harassment
https://www.siefhome.org/congresses/sief2019/antiharassment.shtml
O P E N S E C R E T S A N D M I S S I N G S T A I R S. Sexual and Gender-Based Harassment
at Scientific Meetings
http://bit.ly/osmspdf
Política AAA sobre Assetjament Sexual i Agressió Sexual
https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber=22956&navItemN
umber=22957
Protocol contra assetjament sexual de l’ASAEE
https://asaee-antropologia.org/asaee/protocolo/

Comitè Científic i organitzador del 2n Congrés Català d’Antropologia
coca@antropologia.cat
coca.antropologia.cat/
#cocagirona22
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