
LA POLÍTICA DE LES
REGIONS PER A L'IMPULS
SOCIAL DE LES DONES

AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

9 MARÇ 2023  •   16:00H CET
EN CATALÀ, ANGLÈS, ESPANYOL I FRANCÈS

INSCRIPCIONS  

https://forms.office.com/e/zCusfX9GLr


L'aposta per a la necessària transformació de les polítiques públiques i socials des
d'una perspectiva feminista, que recull propostes de multitud d'organitzacions de
dones així com bona part de les línies d'actuació de molts governs en l'àmbit
internacional, continua enfrontant-se al repte d'una major presència de les dones
en els llocs de decisió i de la transformació feminista radical de l'agenda mundial.
Malgrat els avenços en aquest sentit, en l'actualitat segueixen sent evidents les
inequitats pel que fa al reconeixement de lideratges femenins en tots els àmbits, i
s'accentuen les diferents formes de violències estructurals, col·lectives i individuals
que s'exerceixen contra les dones.

Les polítiques internacionals així com les polítiques estatals són fonamentals per
assolir els objectius de transformació, però son fonamentalment estratègiques,
també les polítiques dels goberns regionals i locals. En aquest sentit, enguany un
any més, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, presentem
un grup de dones governadores i presidentes regionals de diferents parts del món
per tal d'apropar reptes i oportunitats des d'un diàleg comú.

En un context de nous reptes i problemes que afecten al món, quin rol juguen els
governs regionals com a governs de proximitat? Els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni ja mesuraven els avenços cap a l'equitat amb un indicador que
informava del percentatge de dones que ocupaven escons parlamentaris, però cal
una anàlisi més profunda per aconseguir abordar la realitat de la presència o
absència i del lideratge de les dones en els governs intermedis. Si féssim aquesta
anàlisi, segurament constataríem que, tot i que és un àmbit de proximitat, en molts
països és el més reticent a incloure les dones: mentre que als parlaments, alcaldia i
governs nacionals les dones estan ocupant poc a poc càrrecs, és evident que en
molts països no hi ha ni una sola governadora, mentre que en molts altres són
anècdota. Aquells governs regionals que sí incorporen les recomanacions d'ONU
Dones estan impulsant polítiques de gènere en totes les seves actuacions, i encara
que és evident que hi ha un àmbit legislatiu que és competència dels governs
centrals, els governs regionals i locals poden tenir una gran incidència en molts
àmbits amb pràctiques i polítiques inclusives, identificant estructures patriarcals i
influint-hi. Els governs regionals poden, sobretot, promoure l'accés igualitari als
serveis i als drets.

Aquest esdeveniment amb motiu del Dia Internacional de les Dones té com a
objectiu conèixer les polítiques impulsades per les governadores i presidentes, així
com aprofundir en les seves bones pràctiques regionals per esdevenir un referent,
tot això amb la convicció subjacent que la presència de les dones en la presa de
decisions i l'elaboració de polítiques és transformadora.

TEMÀTICA



Mbarka Bouaida, presidenta de la Regió Guelmin Oued
Noun i presidenta de l'Associació de Regions del Marroc.
Saynabou Gaye, presidenta del Departament de Tivaouane,
Senegal

Escola "Empodérate". Departament de Risaralda. Colòmbia.
Pol Integral de la Dona. Cases Bressol. Província de
Còrdova, Argentina.
Construint una cooperació descentralitzada feminista.
Extremadura, Espanya.
Projecte Attiéké. Grans Ponts. Côte d’Ivoire.
Gizonduz, País Basc.
Centre Warmi Pichincha. Pitxinxa. Equador.
Formació en gènere per a funcionaris penitenciaris i policies.
Tucuman, Argentina.

INAUGURACIÓ
Meritxell Benedí, presidenta del Institut Català de les Dones.

DONES AL CAPDAVANT DE GOVERNS REGIONALS

TAULA RODONA “DONES IMPULSANT PROJECTES I
POLÍTIQUES”

DEBAT

CLOENDA
Cecilia Alemany, directora regional adjunta d'ONU Dones per a
les Amèriques i el Carib.
Rachid el Abdi, president de l'ORU Fogar.

CONDUIRÀ L’ACTE NEUS POCIELLO CAYUELA,
 DIRECTORA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
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