EMPODEREM-NOS! ENFORTIM LES
NOSTRES CAPACITATS! CONSTRUÏM I FEM
XARXA!
Visió panorámica de la realitat actual en la lluita contra la violència vers les dones. Recursos i eines
per la defensa dels drets de les dones. Com poder fer incidencia treballant enxarxades.
Ho posem en pràctica: Campanya d’incidència sobre la feminització en la crisi económica
estructural del sistema econòmic mundial.
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Situació actual dels Drets laborals i
6
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socials de les dones. Resistència a la
aplicació dels Drets reals de les
dones (4 hores).

Situació laboral i social: Impacte de les
reformes laborals, polítiques de
retallades en la vida de les dones.
Les lleis d'Igualtat
Introducció a les Lleis de violència:
estatal i catalana.
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Com i perquè fer incidència política
juntes. Mecanismes que ens podem
dotar. (4 hores)
Alguns recursos pràctics per fer
incidència. Creació d’accions
d’incidència, cas pràctic: “Feminització
de la pobresa i efectes de la crisi”.
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Situació dels drets de les dones al
23
món. Desenvolupament dels
Instruments internacionals,
europeus, nacionals. 2a sessió

Conveni del Consell d’Europa sobre la
prevenció i lluita contra la violència
vers les dones i la violència domèstica.
(Conveni d’Istanbul). GREVIO.
Reflexió sobre si convé emprar
aquests instruments i com. Relació
entre ONG’s de tot el món.
Dates
Dijous 26 de maig:
Presentació i
primera sessió. De
16.30 a 20.30h
Dijous 291623 de
juny de 16,30 a
20,30h

Formadores
Alba Garcia, Responsable Secretaria de
la Dona de CCOO. Experta en gènere
Betlem Cañizar, Consultora social de
CAIALS: L'equitat al centre de la mirada.
Patsili Toledo, Doctora en Dret Públic.
Integrant del grup Antigona. Consultora
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Lideratge i empoderament de les
dones. (4 hores)

Què significa el treballar en xarxa?
Per què hem de treballar en xarxa?
Davant quines debilitats ens enfrontem
Quines fortaleses adquirim treballant en
xarxa?
Estratègies claus per al treball en
xarxa.
Dos models de treball en xarxa
feministes; Nacional: Plataforma
Informe ombra CEDAW, Internacional
WAVE
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món. Desenvolupament dels
Instruments internacionals,
europeus, nacionals. 1a sessió

Conferència de Beijing; Beijing+20,
Plataforma d’acció
Convenció per l’Eliminació de totes les
formes de discriminació vers les dones
(CEDAW)
Consell de seguretat de Nacions
Unides: resolució 1325, dones, pau i
seguretat.

Inscripcions
comunicaciopvg@gmail.com
Podeu inscriure a dues persones per
entitat. Poden fer torns en les cinc
sessions.
La inscripció és subvencionada.
El nombre màxim per sessió serà de
30 persones.

Organitza

Finança

Col·laboren

