-NOTA DE PREMSA#10D Acció a Plaça Sant Jaume contra les violències de gènere
amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans
Barcelona, 9 de desembre de 2015.- Les ONG que formen part de la Comissió de Gènere de Lafede.cat convoquen demà 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets
Humans, una acció de carrer a les 12 hores, a Plaça Sant Jaume. L'activitat s'emmarca dins la campanya estatal "Mujeres libres, mujeres en paz" i en la campanya de
l'ONU "16 dies d'activisme contra contra la violència de gènere".
Una de cada tres dones del món és víctima de la violència de gènere, el 70% de la població que
viu en la pobresa són dones, 800 dones moren al dia per causes relacionades amb l'embaraç i el
part, 133 milions de nenes són víctimes de la mutilació genital, a 150 països de tot el món
mantenen encara alguna llei discriminatòria en contra les dones. En el Dia Internacional dels
Drets Humans, Lafede.cat, en coordinació amb la Coordinadora estatal d'ONGD i ONU
Dones, considera necessari recordar que les violències que s'exerceixen en contra de les
dones arreu del món són violacions de drets humans, i que la nostra realitat més immediata, i
la realitat internacional estàn directament interrelacionades. Deu dies abans de les eleccions
generals, La fede.cat recorda que el Comité para la Eliminación de las Discriminación contra
la Mujer-CEDAW de Naciones Unidas en el seu últim informe ha confirmat un greu retrocès
en matèria d'igualtat de gènere a l'Estat espanyol.
Lafede.cat convida a reflexionar sobre les causes globals de les violències de gènere i reivindica
la feina que es fa des de la cooperació internacional per avançar tant en la denúncia de la
situació com en l'eradicació d'aquestes violències. L'acció «Dones lliures, dones en pau.
PROU violències masclistes, PROU violacions de drets humans. Actúa! consistirà en la lectura
dramatitzada de textos sobre les diferents violències masclistes dinamitzat pel grup de teatre
TRAMA i s'interpel·larà a la ciudania perquè participi. La Convenció sobre l'Eliminació de
tota forma de Discriminació contra la Dona
estableix vuit àmbits diferents de
discriminació. A partir d'aquesta tipologia les organitzacions catalanes reivindiquen també vuit
drets inalienables: el dret a una vida sense violències, el dret a unes condicions de vida dignes per
a les dones,el dret a la salut i el dret a la salut sexual i reproductiva, el dret a l'educació i a la
cultura no sexista, el dret a la participació política i ciutadana, el dret al treball i el dret als drets
econòmics de les dones i el dret de les dones a la terra, i el dret al seu reconeixement en el
desenvolupament global.
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Amb aquest acte Catalunya s'ha afegeix als territoris que han respost a la crida de Nacions
Unides igual que Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra i
Euskadi. Activitats relacionades: http://mujereslibresyenpaz.com/actividades/

