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ARA I SEMPRE

protagonistes
del canvi

Les dones i les nenes representen la meitat de la població
mundial i, per tant, la mitat del seu potencial. A més, elles
són les que estan a primera línia de la societat i les que
tenen majors capacitats, individual i col·lectivament,
per a transformar les comunitats en les que viuen.
No obstant, la desigualtat de gènere persisteix a tot
el món i provoca l’estancament del progrés social.
Per això, si volem assolir al 2030 els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, és indispensable tancar
totes les escletxes de gènere i assegurar els mateixos drets
per a les nenes i les dones en l’accés a l’educació, a la
sanitat i a una lloc de feina de qualitat.
D’aquesta manera podrem construir economies més fortes
i societats més justes, i la igualtat d’oportunitats serà una
realitat molt més propera per a tothom.

Perquè elles són, ara i sempre,
protagonistes del canvi.

ONGD PROMOVIDA POR LOS MISIONEROS CLARETIANOS

ONGD PROMOVIDA POR LOS MISIONEROS CLARETIANOS

FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA

DISCRIMINACIÓ

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Pobresa i gènere estan relacionades. Les dones i les nenes acostumen a ser les més
vulnerables a la fam, al canvi climàtic, a les crisis econòmiques o als conflictes
armats. Quan la impressió generalitzada és que les vides de les dones estan
millorant a tot el món, les xifres ho desmenteixen.

La discriminació de gènere existeix a tot arreu: en les empreses, en l’esport, en
les institucions educatives, en les organitzacions polítiques, quan es busca un
habitatge, o quan es necessita demanar un préstec. La discriminació de gènere
és sempre injusta i comporta conseqüències particularment negatives en totes
les esferes de la vida, tant pública com privada.

Les nenes i les dones, pel simple fet de ser-ho, estan exposades a múltiples
situacions de violència. El número de violacions i agressions sexuals no deixa
d’augmentar i segueixen sense eradicar-se la tràfic i l’explotació sexual, i
pràctiques inacceptables com el matrimoni infantil, el matrimoni forçós i la
mutilació genital femenina.

1 de cada 5 nenes en el món viuen en
condicions d’extrema pobresa
En quasi 2/3 parts dels països les dones tenen
més probabilitats que els homes de patir
inseguretat alimentària
Las dones divorciades tenen el doble
de probabilitats de ser pobres que
els pares

En 18 països els homes poden impedir
legalment que les seves esposes treballin

El 35% de les dones de tot el món han patit violència
física i/o sexual

En 39 països les filles i els fills no tenen els
mateixos drets hereditaris

Més de 130 milions de nenes i dones han patit alguna
forma de mutilació genital en 29 països d’Àfrica i
Orient Mitjà

Menys del 13% de les terres destinades a
l’agricultura són propietat de les dones

12 milions de nenes són obligades a contraure
matrimoni cada any

ESCLETXA EN EDUCACIÓ

ESCLETXA LABORAL

ESCLETXA SANITÀRIA

A mesura que les nenes entren en l’adolescència, les diferències entre gèneres
augmenten. En molts països segueixen tenint dificultats per a matricular-se, tant a
l’escola primària, com a la secundària. No obstant, l’accés de les dones a una
educació de qualitat contribueix de manera substancial a construir economies més
pròsperes i a millorar la qualitat de vida de seves famílies.

L’apoderament de les dones és fonamental per impulsar el desenvolupament
econòmic i per a promoure el desenvolupament social. Un exemple: la plena
participació de les dones en el treball remunerat afegiria punts percentuals a la
majoria de taxes de creixement econòmic dels països, en molts casos, de 2 dígits.

Existeix una connexió evident entre la salut sexual i reproductiva, els
drets humans i el desenvolupament sostenible. Les dones empobrides,
sobre tot les més joves, pateixen més embarassos no desitjats, més
avortaments en condicions de risc, major mortalitat materna i més
infeccions de transmissió sexual. I en els països en desenvolupament,
les xifres es multipliquen.

15 milions de nenes en edat escolar (un 50%
més que nens) no assisteixen encara a l’escola
En els països en desenvolupament, al voltant
d’1 de cada 5 nenes que comencen la seva
educació primària no arriba a acabar-la
Només el 30% de les i els professionals de
ciències en tot el món són dones

A Espanya, les dones ingressen quasi un 20% menys que
un home per portar a terme la mateixa feina.
Més de 50 milions de dones al món són treballadores
domèstiques, i pràcticament només un 10% ha aconseguit
que els seus drets laborals es regularitzin
Les dones dediquen 3 vegades més temps a la feina
domèstica i de cures no remunerades que els homes

Cada minut mor una dona al món durant l’embaràs o el
part per causes que es podrien prevenir
El 99% d’aquestes morts es produeixen en països en vies de
desenvolupament
Més de la mitat dels 33 milions de persones que viuen amb
el VIH en el món són dones o nenes

