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La importància 
de la  dona en el 

desenvolupament
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Descripció

• Plafó amb peanya imprès a una cara a tot color 
sobre falconboard blanc 16mm

• Mides: 100 x 200 cm
• 8 originals diferents

Característiques tècniques
La igualtat de gènere existeix quan homes i dones 
són capaces de compartir poder i decisió i tenen 
independència econòmica gràcies al seu treball.

Humana situa la dona com a centre del desen-
volupament de les comunitats. Per això impulsa, 
per exemple, el programa Farmers Club format 
per agrupacions de petits agricultors, dones en la 
seva majoria.

Mitjançant diverses activitats, reben formació so-
bre agricultura sostenible que millora la seva die-
ta i la producció i genera excedents amb què ob-
tenen ingressos.

participen anualment 
als Farmers Clubs d’Humana. 
Més de la meitat són dones.

100.000 persones

Dones en acció

www.humana-spain.org

WOMEN IN ACTION
Característiques tècniques

Les dones tenen un paper fonamental en els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible (ODS), bona 
part dels quals reconeixen específicament la igualtat i 
l’apoderament de les dones.

Si s’hi aconsegueix la igualtat en l’accés a l’educació, 
l’atenció mèdica, un treball digne i poder de decisió 
en les esferes política i econòmica, s’hi impulsarà el 
desenvolupament sostenible i es beneficiarà a la hu-
manitat en el seu conjunt.

L’apoderament de la dona i la igualtat de gènere són 
dos aspectes clau en els projectes de cooperació de la 
Federació Humana People to People.
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WOMEN IN ACTION

Les dones són objecte de discriminació en la ma-
joria de les societats.

Lluitant contra la discriminació

www.humana-spain.org

• A nivell mundial, les dones guanyen de mitjana 
un 24% menys que els homes.

• Únicament el 22% de tots els escons parlamen-
taris nacionals està ocupat per dones.

• Tanmateix, els avenços no s’aturen: només al 
2015 es van dur a terme a tot el món 8 reformes 
constitucionals amb sensibilitat de gènere, es 
van promulgar 32 noves lleis per a afavorir-ne 
la igualtat i es van crear 15 nous comitès parla-
mentaris per a impulsar-la.

*Dades d’ONU Dones

Davant la discriminació, cal fomentar la 
participació política i el lideratge de les dones i 

el seu apoderament econòmic. 

Els propòsits de l’ODS5

www.humana-spain.org
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• Les dones tenen un paper fonamental en els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Bona part reconeixen específicament la igual-
tat i l’apoderament de les dones. Entre d’altres 
reptes, l’ODS 5 proposa:

• Acabar amb totes les formes de discriminació 
contra les dones a tot el món.

• Eradicar totes les formes de violència en l’àmbit 
públic i privat, incloses l’explotació sexual i al-
tres tipus d’explotació.

• Emprendre reformes que atorguin a les dones 
el dret als recursos econòmics en condicions 
d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al 
control de les terres i altres béns, als serveis fi-
nancers, l’herència i els recursos naturals.

és l’horitzó temporal per a assolir 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, entre els quals figura 

l’ODS5, dedicat a la igualtat de gènere.

2030

L’apoderament de la dona i la igualtat són dos 
aspectes clau en els projectes de cooperació de la 
Federació Humana People to People.

ONU Dones afirma que a nivell mundial s’ha avan-
çat en relació a la igualtat entre gèneres, però les 
dones continuen patint discriminació i violència a 
tot el món.

Si s’hi aconsegueix la igualtat en l’accés a l’edu-
cació, l’atenció mèdica, un treball digne i poder 
de decisió en les esferes política i econòmica, s’hi 
impulsarà l’economia sostenible i es beneficiarà 
a la humanitat en el seu conjunt.

Apoderant les dones

www.humana-spain.org
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La igualtat no és només un dret humà 
fonamental, sinó la base necessària per a assolir 

un món pacífic, pròsper i sostenible.

HUMANA I LA IMPORTÀNCIA 
DE LA DONA EN EL

DESENVOLUPAMENT

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou 
la protecció del medi ambient mitjançant la reu-
tilització del tèxtil i duu a terme programes de 
cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així 
com d’ajuda local al territori més proper.

Aquests programes són possibles gràcies als fons 
obtinguts amb la valorització de la roba usada que 
la ciutadania dóna a qualsevol dels 1.500 conte-
nidors distribuïts a tot Catalunya. 

de la plantilla d’Humana està
formada per dones.

70%

www.humana-spain.org

Roba usada amb finalitat social
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L’educació és un dret essencial perquè les dones 
puguin aconseguir la igualtat de gènere i conver-
tir-se en agents de canvi. La manca d’escolaritza-
ció, la pobresa, la desocupació i els pitjors treballs 
encara recauen de forma desproporcionada en les 
dones.

A tot el món, el 80% de les dones sap llegir; als 
països menys desenvolupats, el 51%.

El 90% de les nenes i els nens a les regions en 
desenvolupament i el 96% a les regions desenvo-
lupades tenen accés a l’ensenyament primari. A 
l’Àfrica subsahariana, el percentatge de noies que 
accedeix a secundària és molt inferior al dels nois.

Accés a una educació inclusiva

www.humana-spain.org

WOMEN IN ACTION

de professors que tenen el suport 
d’Humana People to People graduen 

anualment a 5.000 docents de primària. 
El 33% són dones.

Les 53 escoles

Tot i que les dones tenen major esperança de vida, 
una sèrie de factors sanitaris i socials provoquen 
que la seva qualitat de vida sigui inferior: les de-
sigualtats en l’accés a la informació, l’atenció i les 
pràctiques sanitàries bàsiques augmenten encara 
més els riscos per a la seva salut.

Els programes d’Humana People to People con-
templen la formació en planificació familiar, ofe-
reixen consells sanitaris per millorar-ne la quali-
tat de vida i treballen en la prevenció de malalties 
com el VIH/SIDA.

Per unes condicions
sanitàries igualitàries

www.humana-spain.org
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• El 61% dels adults infectats pel VIH a l’Àfrica 
subsahariana són dones.

• Anualment 14 milions d’adolescents es conver-
teixen en mares. Més del 90% viuen en països 
en desenvolupament.

• Prop del 99% de la mortalitat materna es pro-
dueix als països en desenvolupament.

de dones estan involucrades anualment 
en el programa TCE d’Humana de lluita 

contra el VIH/SIDA.

2,5 milions 

La dona a Humana

Més enllà dels projectes de cooperació, la Funda-
ció desenvolupa a casa nostra una potent activi-
tat de protecció del medi ambient mitjançant la 
reutilització de tèxtil. 

A més de la Directora General, la meitat dels llocs 
de responsabilitat de l’organització estan ocupats 
per dones. 

Els equips de departaments com ara Projectes de 
Cooperació, Administració, Classificació o Boti-
gues estan formats majoritàriament per dones.

www.humana-spain.org
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dels més de 450 treballadors i 
treballadores d’Humana són dones.

7 de cada 10

La igualtat de gènere existeix quan homes i dones 
són capaces de compartir poder i decisió i tenen 
independència econòmica gràcies al seu treball.

Humana situa la dona com a centre del desen-
volupament de les comunitats. Per això impulsa, 
per exemple, el programa Farmers Club format 
per agrupacions de petits agricultors, dones en la 
seva majoria.

Mitjançant diverses activitats, reben formació so-
bre agricultura sostenible que millora la seva die-
ta i la producció i genera excedents amb què ob-
tenen ingressos.

participen anualment 
als Farmers Clubs d’Humana. 
Més de la meitat són dones.

100.000 persones

Dones en acció

www.humana-spain.org
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C/ Aiguafreda, 12 | Polígono Industrial l’Ametlla Park | 08480 | L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
902 170 273 | info@humana-spain.org

www.humana-spain.org


