Creus que és just...
que deneguin una feina a una dona
pel fet d'estar embarassada?
que les treballadores cobrin menys
que els treballadors tot i fer la
mateixa feina?
que es dificulti o s'infravalori la
participació de les dones en els
espais de decisió?
que es negui o es limiti l'accés a la
propietat de la terra a les dones?

EL MAPA
DE LA
VERGONYA

que les dones siguin tractades com
a objectes sexuals?

de les Desigualtats
de Gènere

Doncs això és el que

ESTÀ PASSANT

actualment arreu del món!
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Algunes nocions bàsiques:
EDUCACIÓ
Què entenem per gènere?
> La paraula sexe fa referència a la descripció de la diferència biològica entre dones i homes i no determina necessàriament els comportaments.
> El concepte gènere designa el que en cada societat s'atribueix a cadascun dels sexes, és a dir, es
refereix a la construcció social del fet de ser dona i home, a la interrelació entre tots dos i les diferents relacions de poder/subordinació en què aquestes interrelacions es presenten.

El 64% de la població
mundial analfabeta són
dones. A Xile la dona va
accedir als estudis
universitaris l'any 1872.
A l'Estat Espanyol això no va
ser possible fins l'any 1910.

VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Més del 14% de les
dones nord-americanes
majors de 17 anys admeten
haver estat violades.
A Dinamarca la violació no és
punible dins el matrimoni.

La integració de la perspectiva de gènere ens permet contextualitzar les relacions de poder i conèixer
quines són les causes estructurals dels tractaments desiguals i estereotipats d'homes i dones.
L'enfocament de gènere, per tant, no és “cosa de dones”, sinó que implica tota la societat, en tant que és
una qüestió de ciutadania, d'assumpció dels valors d'igualtat i llibertat de tots els éssers humans. Només
així assolirem societats més democràtiques i plurals, més justes i menys discriminatòries i limitadores per
a la ciutadania.
Assumir aquesta perspectiva suposa incorporar una nova manera de mirar la realitat, tant la nostra com la
dels llocs on van dirigits els projectes de les nostres entitats.

Per què la pobresa és femenina?
De les persones que viuen en situació de pobresa a nivell mundial, més del 70% són dones (un total d'uns
1.300 milions). Aquest predomini de la dona entre les persones pobres és conseqüència del desigual
accés femení a les oportunitats econòmiques, desigualtat que tendeix a augmentar. Cada vegada més, la
pobresa té un rostre femení.
Resulta imprescindible, per tant, tenir en compte les desigualtats que afronten les dones tant en l'àmbit
familiar com en l'àmbit públic o social, i així mateix cal fer una anàlisi de les relacions de poder en què viuen
les persones. L'anàlisi de gènere contribueix a donar una visió de la pobresa com un procés i no pas com
un estat, per superar la idea que la pobresa és una condició estàtica de la qual no es pot sortir.
La integració de la perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament persegueix un doble
objectiu: considerar les relacions de gènere de manera transversal a totes les polítiques i programes, i
treballar per l'apoderament de les dones. Només així s'assolirà una cooperació efectiva, transformadora,
sostenible, centrada en les persones i equitativa a l'hora de generar oportunitats d'accés i control envers
els recursos.

El Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d'ONG Solidàries agrupa dones de diferents associacions i orígens per sensibilitzar i educar en la igualtat de gènere amb la voluntat d'eradicar les
formes de discriminació i violència de la societat patriarcal.
Des del Grup de Gènere i Interculturalitat volem treballar perquè s'assumeixi la perspectiva de gènere d'una
manera transversal, fent especial èmfasi en les polítiques de cooperació al desenvolupament.

El Mapa de la Vergonya de les desigualtats de gènere és una eina de reflexió sobre la situació de la dona a nivell mundial. Sovint ens pensem que a casa nostra ja hem assolit la igualtat, però el
mapa ens mostra que encara ens queda molt camí per recórrer als països del Nord i del Sud. S'han escollit
dades representatives de les diferents dimensions de la vida: salut, accés als recursos, educació, treball,
participació política i organització social, per tal de fer visible la variabilitat de la situació de desigualtat de
la dona arreu del món. El paper de la dona en el desenvolupament, tot i que és inqüestionable, no està
reconegut, i mentre les dones no tinguem igual accés a l'educació, als recursos i al poder polític continuarem en una situació de discriminació.

DRET A VOT
El Dret a Vot per a les
dones no va ser reconegut
en alguns països europeus,
com ara Suïssa, fins el 1971.
A l'Uruguai no ho va ser fins
l'any 1917. A l'Aràbia Saudita o
a l'Estat Vaticà encara no s'ha
reconegut el sufragi femení.

PARTICIPACIÓ
POLÍTICA
Actualment, el país
amb major nombre de
dones parlamentàries és
Rwanda amb un 50,3%,
per sobre de França que en
té un 19,6%.

MATRIARCATS
Matriarcats al món:
Índies Zapoteques,
a Mèxic; Ètnia Bijangó,
a Guinea Bissau,
i la comunitat Mosuo,
a la Xina.

ACCÉS ALS
RECURSOS
A Uganda només el 7%
de les dones són
propietàries de la terra.
A l'Argentina el 5% i
a Catalunya, després de molts
anys de lluita, el 29'98%.

SALUT
TREBALL I
DISCRIMINACIÓ
SALARIAL
A la Unió Europea les
dones cobren una mitjana
salarial del 17% menys que
els homes. A Romania la
diferència salarial arriba al
20%. A l'Àfrica Sudsahariana
les dones inverteixen una
mitjana de 40 bilions d'hores
l'any en el transport d'aigua
per a les seves llars, l'equivalent
a un any de treball de la totalitat
de la població activa a França.

A l'Afganistan 16 de
cada 1.000 dones
moren durant l'embaràs
o el part.
A Austràlia moren
4 de cada 100.000.

LA TIRANIA
DE LA IMATGE
A l'Estat Espanyol les
operacions d'estètica més
realitzades són les de liposucció
i augment de pit. El 87,7% dels
pacients són dones.

