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LA FEDERACIÓ CATALANA D'ONG PER LA PAU, ELS DRETS HUMANS I EL 

DESENVOLUPAMENT ES SUMA AL MANIFEST DE LA COORDINADORA ESTATAL 

D'ONGD AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ DE 2013.  

 

Manifest de la Coordinadora Estatal d'ONGD amb motiu del Dia 

Internacional de la Dona. 8 de març de 2013 

 

Ni un pas enrere en els drets conquerits per les Dones. 
  

 
 

 
 
Fa més d'un segle que celebrem el 8 de març. És 

un dia de reconeixement de les dones, del treball realitzat per la igualtat i de les 
llibertats aconseguides. Però és, també i avui més que mai, el moment de qüestionar 

enèrgicament un sistema de poder neoliberal i patriarcal que està violant i retallant 
drets socials amb especial impacte en les dones. 

 
Les organitzacions que formem part de la cooperació espanyola, conscients que 2/3 
de la població mundial que viu en pobresa extrema són dones i que no hi ha 

desenvolupament humà sostenible sense igualtat de gènere, portem dècades 
treballant amb organitzacions feministes i de dones de tot el món en la promoció i 

defensa dels seus drets. La nostra experiència ens porta a constatar que, en una crisi 
global com la que estem vivint, la vulneració de drets també és global. Així, 
reconeixent el paper transcendental de les dones en la sostenibilitat de la vida, des de 

la producció d'aliments a la cura dels cossos, veiem amb preocupació com l'històric i 
desigual repartiment de responsabilitats en aquest àmbit fa que, les retallades de les 

polítiques socials a tot el món, tinguin una conseqüència directa en la feminització de 
les llars, assumint les dones encara més responsabilitats en les cures. I reforçant, per 
tant, la visió conservadora del patriarcat que incrementa la fractura de gènere i ataca 

els drets adquirits per la lluita dels moviments feministes. 
 

Espanya ha jugat durant anys un paper de lideratge en la cooperació internacional al 
desenvolupament en el seu treball per l'equitat de gènere però la disminució dels fons 
assignats a la cooperació internacional, que va patir una reducció acumulada del 52% 

des dels pressupostos de 2011, comença a allunyar-nos de ser una referència 
internacional en aquest àmbit i el que és encara més greu, pot portar-nos a trencar el 

nostre compromís amb les organitzacions feministes i de dones dels països amb els  
que treballem. 
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Amb motiu de la celebració del 8 de març, exigim al govern espanyol el compliment 

dels compromisos governamentals en matèria de cooperació internacional per al 
desenvolupament, mantenint la prioritat i l'esforç pressupostari en equitat de gènere i 

drets de les dones. Reivindiquem, a més, vies de participació de les dones i les seves 
organitzacions en les polítiques de desenvolupament, sense la qual no podrà haver-hi 
un desenvolupament inclusiu i sostenible. 

 
Per la nostra part, manifestem el nostre compromís per buscar formes creatives i 

innovadores de seguir treballant pels drets de les dones i en suport al moviment 
feminista a tot el món considerant que, en aquestes aliances, basades en el diàleg, la 
transparència i la diversitat, podrem trobar també les alternatives i sortides a 

aquestes polítiques d'ajust del model neoliberal. 
 

 
Finalment, fem una crida a la participació en les diferents manifestacions que se 
celebraran el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Els i les que conformem les 

organitzacions de desenvolupament serem al costat dels grups de dones i feministes 
amb les que compartim la passió i el compromís pels drets de les dones, en qualsevol 

punt del planeta on es trobin. Com exposen les companyes de la Comissió 8 de març 
de Madrid en el seu comunicat d'aquest any, denunciarem conjuntament un sistema 

que explota tant a les persones com a la natura amb l'única finalitat de l'enriquiment 
d'uns pocs i la conseqüència directa és la feminització de la pobresa. 
 
 

 


