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COOPERACIÓ PER A LA
IGUALTAT

Un compromís vigent

Butlletí informatiu - Número 6

La XII Conferència Regional sobre
la Dona de l’Amèrica Llatina i el Carib:
vells problemes i renovats dilemes       novembre 2013

Del 16 al 18 d’octubre d’aquest any es va realitzar la segona edició de la 
Conferència Regional sobre la Dona, la convocatòria de la qual està a 
càrrec de la Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib 
(CEPAL) en col·laboració amb el país amfitrió, en aquest cas, la 
República Dominicana.

La conferència, que en aquesta ocasió té com a objectiu principal analitzar el 
paper que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació en la promoció 
de la igualtat i l’apoderament de les dones, es realitza només dos mesos 
després de la primera reunió de la Conferència Regional sobre Població i 
Desenvolupament de l’Amèrica Llatina i el Carib, realitzat a Montevideo. 
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Les delegacions oficials que van participar a la XII Conferència de la CEPAL, van 
emetre una declaració de consens que a més d’establir un conjunt de 
consideracions generals, especifica els compromisos assumits pels governs per 
a promoure la igualtat de gènere en relació directa amb: les tecnologies de la 
informació i la comunicació; l’apoderament econòmic de les dones; la salut 
sexual i reproductiva; la participació de les dones en la presa de decisions; els 
mecanismes per a promoure l’apoderament de les dones; i la identificació 
d’algunes alternatives per al finançament.

La feminització de la pobresa, la violència de gènere, el deteriorament de la salut 
sexual i reproductiva de les dones, les esquerdes educatives que afecten 
especialment les nenes, la situació de les dones indígenes i afro descendents, 
formen part dels antics i persistents problemes inclosos al Consens de Santo 
Domingo. Al respecte, els governs reafirmen el compromís d’impulsar polítiques 
públiques i assignar recursos necessaris per tal d’avançar en la superació 
efectiva dels mateixos.

Al primer apartat relatiu a 
l’apoderament de les dones i 
les tecnologies de la informació 
i la comunicació, es col·loquen 
vells problemes com el sexisme 
als mitjans de comunicació i als 
sistemes d’ensenyament, que 
reprodueixen prejudicis i 
estereotips que afecten la imatge 
i els drets de les dones. 

En el primer cas, els acords assumits pels governs apel·len a la responsabilitat 
social empresarial i en el segon, a la formació de docents per a què eliminin 
prejudicis i estereotips sexistes a l’ensenyament de les matemàtiques i la 
tecnologia; no obstant, no es diu res sobre els mecanismes i els recursos que 
haurien d’assegurar els governs per a promoure tals mesures.

Febles compromisos per a vells problemes:
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Aspectes nous però formulats en termes generals són, entre altres, la 
implementació de polítiques que redueixin les esquerdes entre homes i dones en 
l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, amb èmfasi en les 
dones rurals, afro descendents i amb discapacitat. 
Tanmateix, el desenvolupament d’accions legislatives i educatives encaminades 
a prevenir la violència sexista a través de les tecnologies de la informació i 
comunicació; la promoció de software lliures, la protecció de dades personals, 
la prevenció de l’espionatge i el control de deixalles electròniques d’alta toxicitat 
que afecten la salut. 

A l`àmbit de l’apoderament econòmic, el Consens de Santo Domingo reafirma 
el compromís dels governs per assegurar sistemes de protecció i seguretat 
social inclusius, que contemplen les dones que realitzen treball productiu i 
reproductiu, remunerat i no remunerat, treballadores informals, treballadores 
domèstiques, empleades i sub-empleades, entre d’altres. Això requereix la 
modificació substancial de les polítiques d’ocupació, un dels efectes negatius de 
la qual és precisament la desocupació i la precarització  del treball.
És summament important l’acord de promoure polítiques fiscals amb criteris 
d’equitat i igualtat de gènere, desenvolupant-hi accions afirmatives que eviten 
l’augment dels nivells de pobresa que afecten les dones.
No obstant, en molts països de la regió, l’afebliment dels sistemes de protecció 
social i les polítiques fiscals, es presenten com a principals obstacles per a 
avançar en la reducció de la pobresa i de les esquerdes de desigualtat. Molts 
països en “vies de desenvolupament” compten amb febles sistemes de seguretat 
social i han promogut reformes fiscals que privilegien els capitals transnacionals i 
col·loquen el pes més gran a la petita i mitjana producció.

Resulta de summa importància l'acord de promoure polítiques fiscals amb criteris 
d'equitat i igualtat de gènere, desenvolupant per a això, accions afirmatives que 
evitin l'augment dels nivells de pobresa que afecten a les dones. 
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En l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, el Consens de Santo Domingo 
reprèn els compromisos continguts al Programa d'Acció del Caire, com a 
instrument vigent per fer-li front als problemes que enfronten les dones al llarg del 
seu cicle de vida.
Tot i que l’avortament realitzat de manera insegura, continua representant en 
molts països el segon i tercer lloc de mortalitat materna, el Consens de Santo 
Domingo es limita a reiterar que als països on l’avortament està despenalitzat s’ha 
d’assegurar l’atenció de qualitat a les dones que tenen un embaràs no desitjat. No 
va prosperar la proposta plantejada per algunes delegacions oficials, d’incloure la 
interrupció de l’embaràs en cas de violació, malgrat els alarmants índexs 
d’embarassos en nenes i adolescents com a conseqüència de l’abús sexual.

La presència de 
governants i 
parlamentaris que 
invoquen les 
seves creences 
religioses malgrat 
el caràcter laic de 
la majoria 
d’Estats a la 
regió, continua 
representant un 
obstacle principal 
per a avançar en 
el reconeixement 
del dret de les 
dones a decidir.

En relació als mecanismes per a l’apoderament de les dones destaca el 
compromís d’avaluar la Plataforma d’Acció Mundial de Beijing, així com l’acord 
de promoure processos d’integració regional i sub-regional amb enfocament 
d’igualtat i equitat de gènere, si bé és llarg el camí per a aconseguir que les 
demandes de les dones siguin tingudes en compte en instàncies que 
històricament han estat monopoli de governs i partits polítics amb feble 
comprensió de les intrínseques relacions entre pobresa-desenvolupament-
igualtat i equitat de gènere.

Mecanismes per a l’apoderament de les dones:

www.lacorrientenicaragua.org
http://www.cooperaccio.org
programafeminista.lacorriente
http://www.pikaramagazine.com/2013/05/escrache-feminista-hacia-la-desobediencia-civil-ante-la-contrarreforma-de-la-ley-de-aborto/
http://www.pikaramagazine.com/2013/05/escrache-feminista-hacia-la-desobediencia-civil-ante-la-contrarreforma-de-la-ley-de-aborto/
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Aquest és un butlletí produït pel Programa Feminista La Corriente i Cooperacció. Trobareu més informació 
a www.lacorrientenicaragua.org o 

http://www.cooperaccio.org/ http://cooperaccio.org/plataforma/
a facebook: /programafeminista.lacorriente  /cooperaccio

twitter: @lacorrientenica @Cooperaccio
Amb el suport de:
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Una de les febleses recurrents de les conferències regionals convocades per 
CEPAL ha estat la falta de definició de compromisos a l’àmbit del finançament. En 
aquesta ocasió els governs van assumir l’acord d’explorar possibilitats per a la 
creació d’un fons regional per promoure la igualtat i els diàlegs interculturals, 
tenint en compte diferents tipus de donants i la promoció d’aliances público-
privades.
En el mateix sentit, insten els governs del Nord a complir amb els compromisos 
d’assistència oficial per al desenvolupament, deixant clar que aquesta ajuda 
haurà de respectar l’autodeterminació dels països receptors, ressentiment que 
resulta com a mínim innecessari, tenint en compte la vigència de la Declaració de 
París.
Malgrat el conjunt de compromisos positius amb la igualtat i l’apoderament de les 
dones, el Consens de Santo Domingo afirma que cada país té el dret “sobirà” 
d’aplicar el present document de conformitat amb les seves lleis i propietats de 
desenvolupament. Aquesta clau de seguretat exigida per alguns governs, és 
expressiva d’una banda, de la legitimitat que els drets de les dones han 
aconseguit als escenaris regionals i internacionals i, de l’altra, de la falta de 
voluntat  política i el cinisme de certs governants que no tenen cap objecció en 
subscriure acords que no estan disposats a complir.

A les organitzacions i xarxes de dones i feministes, ens correspon seguir 
demandant coherència entre la retòrica global, i les polítiques públiques que 
es desenvolupen a cadascun dels nostres països. Nosaltres som les 
cridades a avaluar la qualitat de les democràcies locals a la llum d’aquests 
nous paradigmes que col·loquen els drets de les dones al centre de les 
transformacions desitjades.   
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