Dones i xiquetes som la meitat de
la població mundial.
Malgrat aixó …
En general som les dones les que realitzem la major part de
les tasques domèstiques i familiars.
La representació actual de les dones en els parlaments
nacionals és del 23,7%, lluny encara de la paritat.
1 de cada 5 dones i xiquetes entre 15 i 49 anys afirmen haver
experimentat violència física o sexual.
Hui dia, en molts països segueixen vigents pràctiques
nocives com el matrimoni infantil i la mutilació genital
femenina (MGF).

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i
apoderar totes les dones i xiquetes

Què pots fer tu?
DENUNCIA els comportaments i el llenguatge sexista.
UTILITZA UN LLENGUATGE INCLUSIU, usa les paraules
adequades així com missatges no verbals que afirmen
la igualtat entre sexes, la teua manera d’actuar servirà
d’inspiració a moltes altres persones.
RECONEIX I VISIBILITZA els sabers i maneres de fer de
les dones.

Sóm les més afectades pel canvi climàtic i la degradació
ambiental.

Dones i xiquetes representem la
meitat del potencial social de
transformació.
La transició cap a societats que consideren el
desenvolupament econòmic i social compatible amb el
respecte al medi ambient no és possible deixant fora la
meitat d’habitants de la terra. Només es farà comptant amb
totes i tots.
Afortunadament a la Comunitat Valenciana comptem amb
legislació que garanteix la igualtat plena entre dones i home,
així com lleis contra la violència de genere.

Però, encara queda molt per fer i et
necessitem.

INFORMA’T sobre els problemes que actualment
afecten les dones, hi ha molt de treball per fer, moltes
coses que canviar.
ESTABLEIX amb totes les persones RELACIONS
D’IGUALTAT I COOPERACIÓ que contribueixen a
superar els vells estereotips home/dona.
MOBILITZA’T amb l’objectiu d’aconseguir una societat
més igualitària i justa.
PARTICIPA en campanyes que volen posar fi a
pràctiques culturals com la mutilació genital femenina
i a lleis que limiten els drets de dones i xiquetes.
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