ÀMBI T I N TERN A CI ON A L (O.N . U.)

Les conferències de les Nacions Unides, combinades amb l’energia dels
moviments femenins nacionals, ha galvanitzat la comprensió, l’
interès i l’acció relatius a l’avançament de la dona a tot el món.

Tres conferències mundials (Ciutat de Mèxic, 1975; Copenhague,
1980;

i

Nairobi,

1985)

van

augmentar

molt

la

consciència

internacional sobre les preocupacions de les dones i van crear vincles
inestimables entre els moviments femenins nacionals i al comunitat
internacional.

A la quarta Conferència Mundial sobre la Dona (Beijing, 1995), les
representants de 189 governs adoptaren la Declaració i Plataforma
d’acció de Beijing, encaminada a eliminar els obstacles a la participació
de la dona en totes les esferes de la vida pública i privada. La
Plataforma determina 12 esferes d‘ interès especial:
La persistent i creixent càrrega de la pobresa que pesa sobre la
dona,
L’accés

desigual

a

l’educació

i

la

insuficiència

de

les

oportunitats educacionals;
Les desigualtats de salut i accés desigual als serveis mèdics i la
deficiència d’aquests serveis;

La violència contra la dona;
Els efectes dels conflictes en les dones;
La desigualtat de la participació de la dona en la definició de les
estructures
producció;

i

polítiques

econòmiques

i

en

el

procés

de

La desigualtat en l’exercici del poder i en l’adopció de decisions;
La manca de mecanismes suficients per promoure l’avançament
de decisions;
La manca de consciència dels drets humans de la dona
internacional i nacionalment reconeguts i de dedicació d’aquests
drets;
La

movilització

insuficient

dels

mitjans

d’informació

per

promoure la contribució de la dona a la societat;
La manca de reconeixement suficient i de suport a l’aportació
de la dona a la gestió dels recursos naturals i a la protecció del
medi ambient;
La nena.

Al període extraordinari de sessions de l’Assemblea General de 2000
convocat per seguir el progrés de les mesures adoptades a la
Conferència,

els

països

van

prometre

noves

iniciatives,

com

l’enfortiment de la legislació contra totes les formes de violència
domèstica i la sanció de lleis i l’adopció de polítiques per eliminar
pràctiques nocives com el matrimoni amb nenes i forçat i la mutilació
genital femenina. Es van fixar objectius per assegurar l’educació
primària per a nenes i nens i per millorar la salut de les dones
mitjançant l’ampliació de l’accés a l’atenció mèdica i a programes
preventius.
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