3. P
 romoure la
co‑construcció d’una
societat radicalment
democràtica,
participativa i horitzontal.
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2. F
 omentar una ciutadania
crítica, respectuosa, activa
i conscient en la defensa
dels drets humans.

JUSTÍCIA
ECONÒMICA
I SOCIAL

I AN

TIR

PAU I
NOVIOLÈNCIA

3. Promoure valors com
la solidaritat, la cura
o la cooperació.
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FEMINISTA
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3. Promoure la lluita
antiracista per aconseguir
canvis estructurals.
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2. Fomentar el treball
per a l’erradicació
d’estereotips i prejudicis
que impedeixen
l’establiment de
relacions equitatives.

2. O
 ferir oportunitats per
aprendre i posar en
pràctica alternatives
econòmiques i d’acció
social que mantinguin la
cohesió social i satisfacin
les necessitats bàsiques
de les persones.
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CIA ECONÒMICA

1. F
 omentar el coneixement
del sistema econòmic,
polític i social actual, i les
desigualtats que se’n deriven.
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1. Educar per a la comprensió
de l’herència colonial en
les estructures socials,
culturals, polítiques i
econòmiques, i per posar
en valor la diversitat
cultural com a riquesa.

M

1. A
 nalitzar les lògiques
de poder del sistema
econòmic, polític i social
actual i la governança
que se’n deriva.

2. Fomentar el coneixement i la
posada en pràctica d’alternatives
de consum basades en
l’economia social i solidària.
3. Promoure models econòmics
i socials respectuosos amb el
planeta i que no comprometin la
viabilitat de la vida en un futur.
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1. O
 ferir oportunitats
educatives per conèixer
les conseqüències actuals
de la nostra forma de
vida sobre el medi i per
comprendre i revertir el
model agroindustrial,
comercial i productiu.
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OBJECTIUS DE
L’EDUCACIÓ PER
A LA JUSTÍCIA
GLOBAL

1. Oferir oportunitats educatives per
identificar totes les formes de violència,
com a base per a la construcció de societats
respectuoses amb tots els éssers vius.
2. Fomentar el coneixement i la posada en
pràctica de dinàmiques d’empatia i respecte
a l’altre i de resolució pacífica de conflictes.
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www.lafede.cat
#educaJusticiaGlobal

3. Promoure la noviolència entre
pobles, col·lectius i persones,
com a estratègia de resistència.
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1. F
 omentar la comprensió de la lògica
patriarcal del sistema econòmic, polític i social
actual i treballar per erradicar les desigualtats socials
que s’originen per raó de gènere, sexe o afinitat sexual.
2. Oferir oportunitats per desconstruir estereotips
de gènere i revisar les pròpies actituds,
privilegis i relacions, des d’una lògica no
binària, des del respecte i el principi d’equitat.
3. Promoure la reflexió sobre la
coneixença del propi cos per a
l’exercici del dret a la llibertat sexual.
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