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Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, des de l’ANUE hem volgut dedicar un 
espai a totes les dones que lluiten diàriament per 
aconseguir la plena igualtat arreu del món. 

La igualtat de gènere és un dret humà bàsic 
i un dels fonaments essencials per construir un 
món pacífic, pròsper i sostenible. No obstant això, 
les dones i les nenes no poden gaudir de la plena 
igualtat que aquest dret els atorga ja que han 
d'afrontar, des del seu naixement, innombrables 
riscos i obstacles pel sol fet de néixer dona. Si bé és 
cert que s'han aconseguit alguns avenços durant les 
últimes dècades com l'escolarització d'un major 
nombre de nenes, la disminució de matrimonis 
precoços i l'augment de dones amb càrrecs en 
parlaments i en posicions de lideratge i el 
reforçament de lleis en pro de la igualtat de gènere; 
encara hi ha moltes barreres i dificultats a les que 
les dones i nenes han d'enfrontar-se pel sol fet de 
ser-ho. Les lleis i normes socials discriminatòries 
segueixen estigmatitzant a les dones, la 
representació de dones en llocs de lideratge polític 
segueix sent insuficient, la violència verbal i sexual 
a mans de la parella segueix sent una xacra. 

A més, la pandèmia de la COVID-19 ha 
augmentat aquestes desigualtats i pot suposar un 
retrocés en la conquesta d'alguns drets. Les dones 
tenen un paper desproporcionat en la resposta al 
virus, ja que en una època on la cura és una peça 
angular, les dones com a treballadores sanitàries a 
primera línia i com a cuidadores a la casa 
evidencien la idea que la resposta a la pandèmia té 
cara de dona. No obstant això, el treball de cures 
no remunerat de les dones ha augmentat de 
manera significativa. 

S'han d'enfrontar a la discriminació laboral 
i a l’escletxa salarial de gènere, tenen una major 
dificultat per accedir a l'educació bàsica i a l'atenció 
mèdica, i la violència i la discriminació és exercida 
sobre les dones a tot el món. A més, les dones 
estan infrarepresentades en els processos de presa 
de decisions polítiques i econòmiques, fet que 
impedeix donar llum a aquestes problemàtiques. 

Les Nacions Unides, en la seva tasca per 
visibilitzar la desigualtat de gènere existent i 
intentar posar-hi fi, ha arribat a acords històrics 
com la Declaració i la Plataforma d'Acció de 
Beijing i la Convenció sobre l'Eliminació de Totes 



les Formes de Violència contra la Dona 
(CEDAW). A més, la desigualtat de gènere està 
recollida en l'Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 5, ja que és entesa com una xacra 
que cal posar-li fi. A tot això, l’ONU Dones 
exerceix unes tasques essencials en la lluita contra 
la desigualtat de gènere. 

Des de l’ANUE tenim un gran compromís 
per assolir la igualtat real entre homes i dones. Per 
això, hem llançat el projecte “Font de vida”, una 
plataforma virtual internacional, creada per 
l’ANUE i amb el suport de l'Institut Català de les 
Dones de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
projecte neix per a la promoció i defensa dels 
Drets Humans de les dones i està centrada en la 
visibilització, la difusió i la sensibilització al voltant 
de les vulneracions greus dels drets de les dones 
com ara feminicidis, mutilacions sexuals, 
matrimoni precoç, el tràfic de dones i la mortalitat 
elevada a causa d'embaràs, part o avortament. Font 
de vida va dirigida a organitzacions internacionals i 

nacionals en les que el seu àmbit de treball són els 
Drets Humans de la dona. 

Com bé va assenyalar el subsecretari de 
l'ONU General d'Afers Econòmics i Socials, Lui 
Zhenmin "25 anys després de l'adopció de la 
Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing, el 
progrés cap a la igualtat de poder i els mateixos 
drets per a les dones continua sent difícil d'assolir. 
Cap país ha aconseguit la igualtat de gènere i la crisi 
de la COVID-19 amenaça amb erosionar els 
limitats èxits que s'han aconseguit". Per això, cal un 
compromís real per part dels Estats amb la lluita 
contra la desigualtat de gènere i un canvi social que 
permeti donar veu i visibilitzar les dones perquè 
puguin expressar les seves històries i les seves 
necessitats. Ens queda molt camí per recórrer, però 
només amb compromís podrem estar més a prop 
d'aquell dia en què puguem ser lliures i iguals. 
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