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Un día na vida de...

Mulleres e Obxectivos de desenvolvemento do milenio

Que podemos facer?

2 

8

12

• Vida cotiá española.
• Que din os medios?
• A muller no mundo, 2005: progreso nas
estatísticas.

• Instrumentos legais internacionais e rexionais
clave para promover a igualdade de xénero.
• Ela.
• Queremos un mundo...

sumario

100 millóns de nenos e nenas non teñen acceso á educación.
2 de cada 3 persoas analfabetas son mulleres.

2.500 millóns de persoas sobreviven só con 2 euros ao día.

"A pobreza non é un fenómeno natural. É resultado da acción humana e pode ser 
superada e erradicada coas accións dos seres humanos…". Nelson Mandela

Temos o diñeiro, temos os medicamentos, temos a ciencia, pero temos a vontade?
Temos a vontade de facer que a pobreza sexa historia?. Bono, U2

Non nos dá igual.

2015: 9 anos para  
cambiar o mundo
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Se desexas máis información sobre a campaña ¿Igual-Dá?, escríbenos! Entreculturas-Fe y Alegría. Departamento de
Educación para o Desenvolvemento. Pablo Aranda 3, Madrid 28006. E-mail: entreculturas@entreculturas.org

Entreculturas é unha organización non gobernamental, promovida pola Compañía de
Xesús, que defende o acceso á educación dos máis desfavorecidos, como medio de 

cambio social, xustiza e diálogo entre culturas.

Desde hai anos apostamos pola promoción social dos excluídos do mundo.
En Entreculturas estamos convencidos da necesidade de educar tamén aquí nos nosos

países do norte para a comprensión dun mundo interdependente.

O xornal Móvete en rede. Mozos 2 forma parte de ¿Igual-Dá?, campaña educativa  
en prol da inclusión e a equidade orientada a comprender a orixe das desvantaxes que

impiden a igualdade de oportunidades, especialmente no ámbito da educación,
e tamén a necesidade de compensalas para transformar as realidades de exclusión.

Móvete en rede. Mozos 2 está dirixido ao alumnado de bacharelato 
e propón actividades de transformación desde o cotián.

Porque non nos dá igual. Queremos un mundo máis xusto para todos e todas!

presentación

Obxectivos:
1 Sensibilizar sobre os fenómenos de exclusión
asociados á desigualdade de oportunidades,
especialmente no exercicio do dereito á educación.

2 Favorecer a reflexión e comprensión da equidade 
e a inclusión como parte das actitudes, estratexias e
políticas encamiñadas á igualdade de oportunidades,
de xeito que se faga fincapé no ámbito educativo.

3 Promover actitudes e valores que faciliten a partici-
pación activa a nivel local e global na transformación
de procesos de exclusión. Conecta ademais con outras
iniciativas sociais con este mesmo fin.

...1
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A Declaración universal dos dereitos humanos recoñece a igualdade entre homes e mulleres. No entanto,
en moitos lugares do mundo, existen grandes diferenzas no acceso e o exercicio destes dereitos.

Acadar o obxectivo 3 dos ODM1 é fundamental para conseguir os outros sete obxectivos de desenvol-
vemento.

Un día 
na vida de...

Que é a igualdade de xénero?É unha relación de equivalencia entre as persoas, partindo de 
que todas teñen o mesmo valor, independentemente do seu sexo. Refírese ás normas, valores, actitudes e percepcións
necesarias para acadar un estatus de igualdade entre mulleres e homes sen neutralizar as diferenzas que hai entre eles.

Que é a equidade de xénero?Pola súa parte, o termo de equidade significa ‘xustiza’: darlle 
a cadaquén o que lle pertence, co recoñecemento das condicións ou características específicas de cada persoa ou grupo
humano (sexo, xénero, clase, relixión, idade). Recoñecer a diversidade sen que esta signifique razón para a
discriminación. A equidade sitúase no marco da igualdade, pero subliña a importancia da igualdade de resultados;
é dicir, abandeira o tratamento diferencial de grupos para rematar coa desigualdade e fomentar a autonomía.
Concepto de xénero: www.pnud.org.sv/~genero/index.php

De que estamos a falar?
Xénero é a construción social do que significa ser home ou
muller. É o conxunto de características sociais, culturais, polí-
ticas, psicolóxicas, xurídicas e económicas asignadas ás per-
soas de xeito diferenciado de acordo co sexo, que configuran
un tipo de relacións de poder entre homes e mulleres e que
determinan as oportunidades de desenvolvemento das persoas.

A palabra sexo fai referencia ás características biolóxicas
de ser muller ou home.

Diferenzas de sexo ou xénero?
• As mulleres son máis da metade da poboación mundial.
• A mulleres paren; os homes non.
• As nenas son tenras e amables; os nenos, alegres e valentes.

• En moitos países, as mulleres reciben un menor salario ca
os homes.
• A xornada media das amas da casa en España é de 9 horas
por día.
• As mulleres poden aleitar os bebés; os homes teñen que em-
pregar un biberón.
• A nivel mundial existe un menor acceso da muller ao mer-
cado laboral.
• As mulleres son as encargadas de criar os seus fillos.
• Segundo estatísticas das Nacións Unidas, as mulleres rea-
lizan o 67% do traballo mundial e, no entanto, só gañan
o 10% dos ingresos mundiais.
• Hai menos mulleres nos cargos de goberno e nos parla-
mentos.

1 Igualdade entre os xéneros e a autonomía da muller.
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– As metas do milenio: Progreso para a muller, progreso para todos.
http://www.mdgender.net/upload/speeches/pres.metas.mx.1103.ppt#1

– Ningún país trata as súas mulleres coma os homes.
http://www.choike.org/nuevo/informes/3902.html

– Non máis violencia contra as mulleres.
http://www.es.amnesty.org/cms/temas/educacion-en-derechos-humanos/pagina/materiales/

A educación 
das mulleres
“Cando era nena, era moi difícil ir á escola. Tiña que traballar para a miña familia, que se dedicaba á
agricultura. Miña nai apoiábame, pero meu pai opúñase totalmente.
Cando tiven que pasar o exame final, miña nai díxome: ‘Que teu pai non te vexa ir á escola’, pero cando
marchaba descubriume, pegoume e díxome que o mellor sitio para unha muller era a cociña. Xa non puiden
ir máis á escola.”
Giuseppina Leardini, Italia, 86 anos, 4º de educación primaria, dona dun hotel, retirada.

“Os profesores da miña escola aconselláronlles a meus pais que continuase a estudar, pero miña nai non
quixo, porque había moito que facer na casa.”
Blanca Estela García, Guatemala, 22 anos, 2º de educación primaria, empregada de fogar.

Action Aid Alliance. 2001. A educación das mulleres. A esperanza do futuro.

para
lembrar { Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller: 25 de novembro

Día dos Dereitos Humanos: 10 de decembro
Día das Nacións Unidas para os Dereitos da Muller: 8 de marzo
Día Mundial da Poboación: 11 de xullo
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Que din
os medios?

“A nosa tarefa é tripla: facernos cargo da realidade,
cargar coa realidade e encargarnos da realidade”.

Ignacio Ellacuría 

“Se el traballa por buscar un sitio no
ámbito laboral ten unha ambición lexí-
tima; ela é unha arribista. Se el defende
os seus criterios con convicción ou vehe-
mencia ten carácter; ela é unha histé-
rica. Se el accede a determinados ámbi-
tos débese ás súas boas relacións; ela é
unha enchufada. Se el sae da casa pola
mañá e volve ao longo da noite está moi
ocupado; ela desatende o fogar.
Se el lle dedica máis tempo á súa pro-
fesión ca aos seus fillos está labrando
un posto na sociedade; ela é unha mala
nai. Se el mantén un nivel de esixencia
cos seus compañeiros ou subordinados
ten gran capacidade de organización;
ela é unha mandona. Se el amosa o seu
desacordo ante os seus superiores é unha
persoa crítica; ela é conflitiva. Se el ten
éxito nos negocios é un home intelixen-
te; ela é unha rapaza lista. Se el entra
en terreos vedados estase abrindo a no-
vos horizontes; ela é unha intrusista. Se
el acada un posto de responsabilidade é
que prosperou; ela é que é de rapar e

peitear. Se el non destaca no seu sector
é porque prefire manterse nun segundo
plano; ela fracasa. Se alguén entra no
despacho a pedir algo importante
sempre se dirixe a el; ela tamén está...

...Non é de estrañar, pois, que se el e ela
realizan o mesmo traballo, con idéntico
rendemento, ela gañe arredor dun 30%
menos ca el. Que só nun 6,6% das pa-
rellas ela gañe máis ca el. Que o nivel
de desemprego dela estea doce puntos
por riba do del. Que a pensión dela na
Seguridade Social sexa un 40% máis
baixa ca a del. Que no caso de despe-
dimentos saia antes ela pola porta da
empresa ca el. Que el e ela casen e ela
deixe de traballar fóra da casa, non el.
Que ela teña menos posibilidades de
chegar aos postos máis altos no mundo
laboral, empresarial ou político ca el.
Que a publicidade fomente os roles dis-
criminatorios e transmita unha imaxe
dela como obxecto subsidiario del. Que
se a nai anciá non se pode valer por si

mesma sexa atendida por ela, non por el.
Que se o neno se pon enfermo falte ela
á oficina, non el. Que haxa moitas máis
alumnas ca alumnos nas universidades
e moitas menos catedráticas ca catedrá-
ticos. Que ela non sexa promovida inter-
namente na empresa por el. Que eles su-
poñan máis do 80% dos membros que
integran os consellos de administración.
Que na Administración pública elas só o-
cupen un 5% dos postos de dirección...”

O artigo completo en:

http://www.elpais.es/articulo/madrid/Vida/cotidi

ana/espanola/elpepiautmad/20060317elpmad_6

/Tes/

Vida 
cotiá 
española
RUTH TOLEDANO. El País, 17-03-2006.
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A mensaxe das Nacións Unidas ao Goberno español é clara:
existe preocupación pola situación das persoas inmigradas
sen regularizar, e tamén polo aumento da violencia contra as
mulleres e a falta de políticas que promovan a participación
feminina nas tomas de decisión e no mercado de traballo. Se-
gundo este organismo, o Goberno español ten o compromiso
de dedicarlles máis esforzos e orzamento a programas que
lles permitan ás mulleres conciliar a súa vida profesional coa
familiar, que protexan os inmigrantes ante a explotación
laboral e que combatan a pobreza na que vive o 18,4% da
poboación en España.

As recomendacións das Nacións Unidas recóllense nun infor-
me presentado polo Comité de Dereitos Económicos, Sociais

e Culturais (Comité DESC), organismo asinado por 149 paí-
ses —entre eles España— que vela polo cumprimento deste
tipo de dereitos. No caso de España, a situación dos inmigran-
tes, a desigualdade de xénero... son as principais preocupa-
cións do organismo.

En concreto, o Comité internacional recoméndalle ao Gober-
no español "intensificar os esforzos para combater a violencia
doméstica" e poñer en marcha as medidas necesarias para
regular as ordes de protección para as vítimas.

http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=5211

A ONU insta ao Goberno español 
a intensificar a loita contra a
violencia doméstica

Nacións Unidas pídelle ao Goberno máis "esforzos" contra a violencia de xénero e políticas de igualdade
no mercado laboral. O organismo tamén alenta a regularización dos inmigrantes indocumentados.

Redacción, 18/05/2004.

Entre 1990 e 2004, 33 millóns de mu-
lleres entraron a formar parte do merca-
do de traballo de América Latina. As
mulleres representan agora o 40% da
poboación economicamente activa nas
áreas urbanas da rexión. Un estudo
recente da Organización Internacional
do Traballo (OIT) sobre os progresos
obtidos polas mulleres na participación
na forza de traballo amosa resultados
mixtos no tocante ao acceso a traballos
de calidade, desemprego, remuneración
e protección social.

Segundo este estudo da OIT, o servizo
doméstico, que representa o 15,5% do
total do emprego feminino en América
Latina, está en expansión. "A segrega-

ción laboral que confina as mulleres nos
niveis menos privilexiados segue a exis-
tir", dixo María Elena Valenzuela, coau-
tora do estudo.

Pero o estudo identifica tamén tenden-
cias positivas no mercado laboral de
América Latina. As mulleres represen-
tan agora arredor do 40% da poboa-
ción activa das áreas urbanas. A taxa
da participación das mulleres medrou
de 39% en 1990 a 44,7% en 2002,
mentres que a taxa masculina perma-
neceu máis ou menos estable, arredor
de 74%.

O estudo atribúelle o auxe da participa-
ción das mulleres no mercado de tra-

ballo á mellor escolarización, ao crece-
mento urbano, á diminución da taxa de
fertilidade e aos novos patróns culturais
que favorecen a súa autonomía.

Un aumento substancial do número de
fogares encabezados por mulleres, que
varía de 19% a 31%, tamén tivo un
papel importante.

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/feat

ures/06/latinam_women.htm

Hai máis pero non sempre mellores traballos
para as mulleres en América Latina
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Para que as estatísticas básicas do rexistro civil, como o
número de nacementos e defuncións dun país, sexan máis
útiles, deben estar desagregadas por sexo. Con todo, non
foron moitos máis os países que, nos últimos trinta anos,
recompilaron e presentaron información periodicamente
sobre o número de nacementos e defuncións por sexo e
idade. En realidade, a maioría dos países non o fai.

As estatísticas de nacementos e defuncións desagregadas
por sexo son fundamentais para comprender a situación das
mulleres e os homes e as desigualdades existentes entre eles.

Segundo o informe, que examina as estatísticas recompiladas
en 204 países, en África e Oceanía rexistrouse un mínimo de
países que reportaron os nacementos por sexo. En África, 14
dos 55 países reportaron os nacementos por sexo e en
Oceanía, só 6 dos 17 países.

Asia presenta a porcentaxe máis baixa da poboación
rexional que reside nun país que reporta os nacementos por
sexo (só o 19%). Tamén son poucos os países que reportan
sobre defuncións por sexo en Asia, porque só un pouco máis
da metade da poboación da rexión reside nun país ou zona
que reportou esta información no período 1995-2003. A
dispoñibilidade e a análise destes datos poden revelar

aspectos como as diferenzas nas taxas de mortalidade de
nenos acabados de nacer dun e doutro sexo.

En África, arredor das tres cuartas partes da poboación viven
nun país ou zona que non reporta o número de nacementos
por sexo do bebé, e dúas terceiras partes, nun país que non
reporta as defuncións por sexo.

...6

Informe A muller
no mundo 2005:

Progreso nas estatísticas

Un labor inconcluso: buscar estatísticas do rexistro civil desagregadas por sexo.

Porcentaxe da poboación de países ou zonas que reportaron
nacementos por sexo ao sistema de estatísticas das Nacións
Unidas polo menos unha vez entre 1995 e 2003, por rexión

Moitos países aínda non reportan 
o número de nacementos por sexo.

Europa

América do Norte

América do Sur

Oceanía

África

Asia

Mundo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nacementos reportados
por sexo (1995-2003)

Departamento de Información Pública das Nacións Unidas, xaneiro de 2006.
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As estatísticas oficiais aínda non reflicten
totalmente a súa contribución.

Que parte 
desempeña a muller na actividade
económica mundial?

Un pouco máis da metade do total de países reporta datos
desagregados por sexo sobre a actividade económica, o em-
prego e o desemprego, e practicamente a terceira parte faino
regularmente.

Desde 1975, rexistrouse “unha mellora substancial en canto
ao número de países ou áreas que reportan frecuentemente
sobre a poboación economicamente activa por sexo e idade”.
Gran parte desa mellora é resultado do crecente número de
países ou áreas que producen estas estatísticas en base a en-
quisas sobre o traballo, ademais dos censos, nos últimos vinte
anos.

O empoderamento económico da muller a través do emprego
é fundamental para lograr a igualdade entre os sexos e aumen-
tar a súa importancia noutras esferas. Para que os gobernos
deseñen e avalíen programas necesitan información sobre a
actividade económica da poboación, incluso datos sobre o em-
prego, o desenvolvemento, a ocupación e os salarios, que estean
desagregados por sexo, idade e as variables socioeconómicas.

Pero para moitos países, ata a elaboración das estatísticas
máis elementais en relación coa forza de traballo segue a ser
un reto. Só 127 dos 204 países ou zonas, que abarcan o 50%
da poboación mundial, proporcionaron cifras sobre a súa
poboación economicamente activa, polo menos unha vez, ao
sistema de estatísticas internacionais durante o período máis
recente comprendido entre 1995 e 2003.

Poder salarial
Eliminar as diferenzas entre os ingresos de mulleres e homes
segue a ser un dos principais problemas en moitas partes do
mundo. Para entender a magnitude destas diferenzas requí-
rense estatísticas sobre os ingresos do home e da muller.
Segundo o informe, durante o período 1995-2003, 108 dos
204 países ou áreas reportaron datos sobre os salarios polos
principais grupos de industrias e menos da cuarta parte deses
204 países ou áreas desagregaron a información por sexo. Os

países ou áreas de Europa e Asia representan en conxunto
practicamente as tres cuartas partes dos países ou áreas que
reportaron eses datos.

Medición do tempo e o valor do traballo
As enquisas sobre o emprego do tempo, que miden a utiliza-
ción do tempo durante o día, permiten apreciar todo o traba-
llo que realizan as mulleres e a súa contribución á economía
nacional. Non obstante, tanto nos países en desenvolvemento
coma nos países desenvolvidos estanse a realizar cada vez
máis enquisas sobre o emprego do tempo, mais segue a ser
unha novidade e as enquisas lévanse a cabo con carácter ex-
cepcional. Aínda non se acordaron normas e métodos a nivel
internacional para a recompilación de datos das enquisas
sobre o emprego do tempo.

África

Asia

Non reportaron

Reportaron,
pero non por sexo

Reportaron por sexo

Europa

Oceanía

Número de países ou áreas

América 
do Norte

América 
do Sur

Número de países ou áreas que reportaron datos sobre salarios
por industria polo menos unha vez durante o período 1995-2003

0 10 20 30 40 50 60
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Meta 1: Reducir á metade, entre 1990 e 2015, a proporción de persoas con ingresos menores a un
dólar diario.

Meta 2: Reducir á metade, entre 1990 e 2015, a proporción de persoas que padecen fame.

Observacións:
• Xénero neutral.
• Exclúen outras dimensións de pobreza: falta de empoderamento, oportunidades, capacidades, bens e seguridade das
mulleres.
• Non recoñece a relación entre igualdade de xénero e a redución da fame.

POBREZA. Os factores culturais, económicos, educativos, xurídicos e políticos contribúen a que a porcentaxe de mulleres
pobres sexa cada vez maior, segundo a ONU. Calcúlase que de cada 10 persoas pobres, 7 son mulleres. A discriminación
laboral, as diferenzas salariais e as desigualdades no acceso aos recursos produtivos, entre outros factores, perpetúan a
discriminación.
BEIJING+10 (Nova York, febreiro de 2005).

Xénero e  
Obxectivos de 

Desenvolvemento do milenio
Erradicar a pobreza extrema e a fame

Meta 3: Asegurar que en 2015, en todas as partes, tanto os nenos coma as nenas poidan rematar un
ciclo completo de educación primaria.

Observacións:
Sensibles, pero non específicos ao xénero:
• Non inclúe información sobre problemas escolares (taxa e razóns de deserción, grao correspondente
e idade).
• Non inclúe a educación secundaria onde existen máis desigualdades.
• Non ten en conta o tipo de poboación ou o grao de pobreza.

Observacións:
• Xénero específico.
• Non inclúe información sobre os ingresos.
• Non inclúe violencia.

Lograr a ensinanza primaria universal

Meta 4: Eliminar a disparidade entre os sexos na educación primaria e secundaria preferiblemente en
2005 e en todos os niveis educativos, como data límite en 2015.

Promover a igualdade entre os sexos 
e a autonomía da muller

o
b
x
e
c
t
i
v
o

obxectivo

obxectivo

´
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“Promover a igualdade de xénero e o empoderamento da muller como 
medidas efectivas para combater pobreza, fame, enfermidades, e para estimular
o desenvolvemento dunha maneira que sexa verdadeiramente sostible”.
Resolución da Asemblea Xeral da ONU, setembro de 2000.

EDUCACIÓN. Aínda que se rexistraron melloras, sobre todo
no ensino primario, as nenas acoden á escola en menor medida
ca os nenos. Para a ONU, o principal logro da última década
é o “notable” aumento de matrículas femininas no ensino su-
perior. Ampliáronse os campos de estudos e son máis as mulle-
res que escollen disciplinas non tradicionais, como enxeñería,
ciencia e tecnoloxía. O problema é que esta tendencia non se
reflicte despois no acceso da muller ao mercado laboral.

PODER. En 1995, había 12 mulleres xefas de Estado ou de
Goberno e un 11,3% de parlamentarias. Agora, o número de
mulleres nas cámaras lexislativas alcanzou o 15,7% pero des-
cendeu a 8 o de xefas de Estado. A maior presenza das mu-
lleres nos parlamentos e gobernos nacionais é unha mostra
da evolución da muller no poder político, sobre todo a nivel
local. O problema é que ocupan con frecuencia un lugar baixo
as xerarquías lexislativas. As mulleres seguen quedando coas
carteiras máis sociais.

Para a ONU, a marxinación constante da muller na toma de
decisións foi tanto unha causa como un efecto dos lentos
avances realizados en moitas esferas do desenvolvemento.
BEIJING+10 (Nova York, febreiro 2005).

Oceanía

Porcentaxe0 5 10 15 20 25 30

Asia Occidental

África do Norte

Asia Meridional

África Subsahariana

Asia Central e Europa Oriental

América Latina e o Caribe

Asia Oriental e Sueste de Asia

Outros países desenvolvidos

Europa Occidental

1987 2004

Presenza porcentual da muller nos parlamentos nacionais, medias rexionais (1987-2004):

Fonte: Calculado con datos
da Unión Interparlamentaria
(UIP), 2004; División
de Estatística das Nacións
Unidas, 2004; e Nacións
Unidas, 2003.
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Meta 5: Reducir en 2/3, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade dos nenos menores de cinco anos.

Observacións:
• Xénero neutral.
• Información non desagregada por sexo.
• Non ten en conta o nivel de educación da nai.

Reducir a mortalidade infantil

obxectivo

Meta 6: Reducir a taxa de mortalidade materna en tres cuartas partes entre 1990 e 2015.

Observacións:
• Xénero específico.
• Non considera a condición de vida da muller ou outras determinantes da súa saúde.
• Non inclúe dereitos, acceso á saúde reprodutiva.

Mellorar a saúde materna

obxectivo

Meta 7: Que estea detida e comezar a reducir en 2015 a propagación do VIH/SIDA.

Meta 8: Que estea detida e comezar a reducir en 2015 a incidencia da malaria e outras enfermidades
graves.

Observacións:
• Xénero neutral.
• Non inclúe información sobre a relación de infección homes/mulleres.

Combater o VIH, a SIDA,
a malaria e outras enfermidades

Mulleres

Homes

0% 5% 10%

Mortalidade maternal

Infeccións transmitidas 
por vía sexual

Cánceres 
reprodutivos

VIH/SIDA

Nota: Proporción en termos de porcentaxes da perda de vida total
debido á mortalidade prematura. 
Fonte: World Health Report, 2000.

Mulleres e homes (15-24 anos) vivindo con VIH/SIDA en 2001:

obxectivo
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obxectivo

Meta 9: Integrar os principios do desenvolvemento sostible nas políticas e programas nacionais e reverter
a perda de recursos do medio.

Meta 10: Reducir á metade, para 2015, a proporción de
persoas sen acceso sostible a auga potable.

Meta 11: Para o 2020, ter logradas melloras apreciables
nas vidas de polo menos 100 millóns de residentes en
barrios marxinais.

Garantir a sustentabilidade
do medio

obxectivo

Meta 12: Darlle un novo impulso ao desenvolvemento dun sistema comercial e financeiro aberto, baseado
en normas, predicible e non discriminatorio.

Meta 13: Atender as necesidades especiais dos países menos adiantados (PMA).

Meta 14: Atender as necesidades especiais dos países sen litoral e dos pequenos estados in-
sulares en desenvolvemento.

Meta 15: Tratar de forma global o problema da débeda dos países en desenvolvemento me-
diante medidas nacionais e internacionais orientadas a que a débeda sexa sostible a longo prazo.

Meta 16: En cooperación cos países en desenvolvemento, elaborar e implementar estratexias que lle pro-
porcionen emprego digno e produtivo á xente nova.

Meta 17: En colaboración coas compañías farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esen-
ciais accesibles nos países en desenvolvemento.

Meta 18: En colaboración co sector privado, facilitar o aproveitamento dos beneficios das novas tecno-
loxías, especialmente as de información e comunicacións.

Fomentar unha asociación
mundial para o desenvolvemento

SAÚDE. O panorama non é uniforme. Mentres algúns países revisan as súas políticas para identificar de forma específica os
problemas das mulleres, outros pechan os ollos ante isto. A situación é especialmente grave na África subsahariana, onde 9 de
cada 12 mozos infectados son mulleres. Hai 13 millóns de africanas desa rexión portadoras do VIH, un 57% de todos os
infectados. A desigualdade nas relacións entre sexos, a discriminación e as pautas sociais están detrás da dispersión da
pandemia entre as mulleres, ao que se suman as dificultades de acceso aos medicamentos antirretrovirais. A ONU advirte da
urxencia de garantir o acceso universal da muller á prevención, á atención e ao tratamento para reducir a súa vulnerabilidade
ante a enfermidade e a dos seus fillos.

´
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Igualdade de xénero
unha cuestión de d

Convención sobre os Dereitos da Infancia (CDN).
Adoptada en 1989. En vigor desde 1990.

Art. 2: Os Estados partes respectarán os dereitos
enunciados nesta convención e asegurarán a súa
aplicación a cada neno suxeito á súa xurisdición, sen
distinción ningunha (incluído o sexo).

Art. 19.1: Os Estados partes adoptarán (...) para
protexer o neno contra toda forma de prexuízo o abuso
físico ou mental (...) incluído o abuso sexual.

Área de compromiso

Sen discriminación por razón de sexo

Eliminación da violencia contra as mulleres 

Dereitos económicos e sociais

Dereitos civís e políticos

Instrumentos legais internacionais e rexionais                      

Cres que é necesaria a existencia de declaracións 
específicas sobre os dereitos das mulleres?

– Muller e dereitos humanos. http://www.derechos.org/koaga/viii/staff.html
– Instituto de Investigación das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Social.
http://www.unrisd.org
– Fondo de Desenvolvemento para as Mulleres das Nacións Unidas-UNIFEM.
http://www.undp.org/unifem
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1967 Declaración sobre a eliminación da discriminación da muller.
1974 Declaración sobre a protección da muller e dos nenos/as en

situacións de emerxencia e conflito armado.
1975 I Conferencia Mundial sobre Mulleres (Cidade de México).
1976 Establecemento do Fondo de Desenvolvemento para as Mulleres

das Nacións Unidas-UNIFEM.
1979 Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de 

Discriminación contra as Mulleres-CEDAW (entrou en vigor en 
1981).

1980 II Conferencia Mundial sobre Mulleres (Copenhague).
1985 III Conferencia Mundial sobre Mulleres (Nairobi).
1990 Declaración mundial sobre educación para todos e todas.
1995 IV Conferencia Mundial sobre Mulleres (Beijing-China).dereitos 

Convención Internacional sobre a Protección dos
Dereitos de todos os Traballadores Migratorios e dos 
seus Familiares. Adoptada en 1990. En vigor desde 2003.

Art. 10: “Ningún traballador migratorio ou familiar seu
será sometido a torturas nin a tratos ou penas crueis,
inhumanos ou degradantes.”

Os traballadores migratorios (incluídas as mulleres)
gozarán dun trato que non sexa menos favorable que o
que reciben os nacionais do Estado de emprego no que 
se refire á remuneración e condicións de traballo (art.
25 e 54), seguridade social (art. 27), acceso a servizos
de educación, saúde e sociais (art. 43), cortes e tribunais
de xustiza (art. 18).

Art. 26.1a: “Os Estados partes recoñecerán o dereito dos
traballadores migratorios e dos seus familiares a
participar nas reunións (...) dos sindicatos ou de
calquera outras asociacións (...) coa intención de
protexer os seus intereses económicos, sociais, culturais e
doutra índole”.

Convención Interamericana para Previr, Sancionar e
Erradicar a Violencia contra a Muller. Adoptada en
1994. En vigor desde 1995.

Art. 6.a: “O dereito da muller a ser libre de toda forma
de discriminación”.

Art. 1: “(...) debe entenderse por violencia contra a
muller calquera acción ou conduta, baseada no seu
xénero, que lle cause morte, dano ou sufrimento físico,
sexual ou psicolóxico á muller, tanto no ámbito público
como no privado.”
Art. 3: “Toda muller ten dereito a unha vida libre de
violencia, tanto no ámbito público como no privado.”

Art. 5: “Toda muller poderá exercer libre e plenamente
os seus dereitos (...) económicos, sociais e culturais e
contará coa total protección deses dereitos consagrados
nos instrumentos rexionais e internacionais sobre dereitos
humanos.”

Art. 4.j: “O dereito a ter igualdade de acceso ás funcións
públicas do seu país e a participar nos asuntos públicos,
incluída a toma de decisións.”

     clave para promover a igualdade de xénero (1990-2004)

Fontes: United Nations Treaty Collection
2001, OIT 2002a, OEA 2000.
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Organiza: Colabora:

Campaña educativa pola inclusión e a equidade.

Ella se ha cansao de tirar la toalla 
Se va quitando poco a poco telarañas 
No ha dormido esta noche pero no está cansada 
no ha mirao ningún espejo pero se siente toa guapa 

Hoy 
Ella se ha puesto color en las pestañas 
hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña 
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada 
hoy es una mujer que se da cuenta de su alma 

Ella Bebe –CD Pa’fuera telarañas 

Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti 
que nadie puede hacerte daño nadie puede hacerte daño 
hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un sólo portazo 
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto 
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y de que lo has lograo.
...

– Bebe
http://www.labebebellota.com/ 

– Coa violencia cara ás mulleres non se xoga.
Videoxogos, discriminación e violencia contra as
mulleres.
http://cv.uoc.edu/%7Eamnistia/educa/videojocs/04/
vid-04-12.pdf

“Queremos un mundo libre de desigualdades de clase, de xénero 
e raza, tanto dentro de cada país coma nas relacións entre os
países; onde as necesidades básicas se transformen en dereitos fundamentais e onde a pobreza e 

todas as formas de violencia sexan eliminadas. Onde cada persoa teña a oportunidade de 
desenvolver as súas potencialidades e creatividade plenas e onde os valores femininos de formar e

coidar aos outros e de solidariedade caractericen as relacións humanas.
...Queremos un mundo onde todas as institucións estean abertas a procesos democráticos

participativos, onde as mulleres compartan a definición de prioridades e a toma de decisións...”

Grupo DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era)
constituído por mulleres de países do Sur. Foro Internacional de ONG de Nairobi, 1985.

http://www.un-instraw.org/es/images/stories/political_participation/marcoreferencia_instraw_sp.pdf 

Queremos 
un mundo....
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