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ELS DRETS DE LES DONES SÓN DRETS HUMANS

PROJECTE GURUÉ 2018
Des de la Declaració Universal dels Drets Humans (DH) de 1948,
tots els tractats de DH contemplen com a inherent a tota
persona humana, entre altres, el dret a la igualtat i no
discriminació per raons de sexe.
Eleanor Roosevelt deia que els drets humans universals
començaven “en llocs tan propers i tan petits que no apareixen
en els mapes i que conformen el món de l’individu: el barri on
viu; l’escola o universitat on estudia; la fàbrica, el camp o
l’oficina on treballa. Aquests són els llocs on cada home, dona i
infant cerca ser igual davant la llei, en les oportunitats, en la
dignitat sense discriminació. Si aquests drets no signifiquen res
en aquests llocs tampoc signifiquen res enlloc”.
Aixó no obstant, quan un ésser humà neix amb sexe de dona, el
tracte i valor desigual que rep de les societats patriarcals i
capitalistes encara imperants al segle XXI és altament
discriminatori i s’evidencia tant en l’àmbit públic com en l’espai
privat de la llar, en el si de la família, on s’esdevenen moltes
violacions als drets humans de les dones de totes les edats i a
tots els països. La casa i el mateix cos són els primers llocs on
les dones han de gaudir dels seus drets humans. Aixó es
reconeix quan, amb la presència i obstinació del moviment de
dones a l’ONU, s’aprova el 1979 la CONVENCIÓ SOBRE
L’ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE DISCRIMINACIÓ
ENVERS LA DONA (coneguda com CEDAW).

En aquests moments estem subvencionant 2 projectes:
•

Estudi superior – Infermeria
Cost : 2.593,45 euros

•

Estudi de magisteri
Cost : 2.764,18 euros

PROJECTE AL SONGO :
•

Mantenimet internat
Cost : 4.100,00 euros

PROJECTE DE LLET A XILE:
•

Cost : 500,00 euros

