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DONA I DESENVOLUPAMENT
Al Sud, les dones tenen ara més oportunitats que abans de guanyar-se uns ingressos. En general, ocupen quasi el
40% dels treballs remunerats fora de l’agricultura, en comparació amb el 35% en 1990. Però quasi dos terços de
les dones del món en desenvolupament ocupen llocs de treball vulnerables com a treballadores per compte propi
o en treball familiars no remunerats. Lentament guanyen terreny en els espais de decisió política, però els
avanços són erràtics i marcats per diferències regionals. Al gener de 2008, la proporció global d’escons parlamentaris ocupats per dones va arribar a un màxim de quasi un 18%. Tanmateix, la proporció continua amb daltabaixos, i la mitjana mundial oculta diferències
nacionals i regionals.
D’altra banda, el nombre d’embarassades del món
en desenvolupament que reberen assistència almenys una vegada abans del part va augmentar de
un poc més de la mitat, a principi dels anys noranta, a quasi tres quarts deu anys més tard. En tot
i en això, no ha disminuït l’alt risc de mort durant
l’embaràs o en el part en Àfrica subsahariana i
Àsia meridional. A escala mundial, la mortalitat materna va disminuir menys d’un 1% per any entre
1990 i 2005, molt per davall de la millora necessària del 5,5% anual per a aconseguir la meta que
proposen els Objectius del Mil·lenni.

UNA PARAULA IMPORTANT: L’EMPODERAMENT
El concepte d’empoderament s’utilitza en el context de
l’ajuda al desenvolupament econòmic i social per a fer
referència a la necessitat que les persones objecte de
l’acció de desenvolupament s’enfortisquen en la capacitat de controlar la pròpia vida. També pot ser interpretat
l’empoderament com un procés polític en què es garanteixen els drets humans i la justícia. Aquest terme
s’utilitza freqüentment en referència a la dona.
Els programes d’empoderament s’orienten a permetre
l’accés de les dones als recursos i la presa de decisions,
tant individuals com col·lectives, i a aconseguir que elles
es perceben a si mateixes capaces i legítimes per a ocupar
un espai en la presa de decisions. S’incentiva quan es
fomenten l’autoconfiança, la seguretat en si mateixa i
l’assertivitat; el poder per a tindre autoritat per a prendre decisions, realitzar canvis i resoldre problemes, i la
capacitat d’organitzar-se amb altres persones per a
aconseguir una meta comuna.

L’empoderament s’ha convertit en el paradigma de les
teories de desenvolupament, ha permés que els individus i les societats que fins ara estaven marginats de la presa de decisions siguen ara l’eix central de les intervencions.

Gràfica del cicle d’empoderament de les dones

1

Full informatiu núm. 16

Març 2009

Una vida entregada ….…

NOTÍCIES SOBRE TIMOR EST
En el seu últim informe al Consell de Seguretat de
l’ONU, el secretari general, Ban Ki-moon, valora positivament els avanços produïts en el país des de la crisi de
2006 així com des dels incidents de febrer de 2008, però alerta que les causes de fons (la violència i la inestabilitat) encara hi són presents, entre elles la pobresa
i la fragilitat del sistema judicial i de les institucions de
seguretat. Ban Ki-moon insta al Govern a reforçar les
institucions de l’Estat i a millorar els processos de decisió política. Segons el seu informe, les eleccions locals previstes per a aquest anys seran una prova important per al país.
Un nou informe de l’International Crisis Group (ICG),
“Timor-Leste: No time for complacency”, destaca que
la situació al país ha millorat des de l’atac avortat contra el
president Ramos-Horta al febrer de 2008, però insta
que s’hi aborden las reformes pendents. Segons
l’informe, el Govern va eixir reforçat d’aquest episodi,
amb la mort del líder rebel Alfredo Reinado i
l’increment de la confiança de la població. A més,
algunes millores vinculades a la població desplaçada així com al sector dels soldats despatxats en 2006
(coneguts com els “petitioners”) els han donat una major credibilitat. Segons l’ICG, el Govern no pareix enfrontar-se ara a amenaces serioses, i la seguretat del país
ha millorat. No obstant, l’informe alerta que encara hi ha
reptes importants a abordar, como la debilitat del sistema judicial, el retard en la reforma del sector de la seguretat o la corrupció, totes elles són qüestions que han
estat en l’arrel de la inestabilitat del país des de la seua
independència.

“Rose Louise Parks”
Nascuda el 4 de febrer de 1913 va ser una figura important del Moviment pels Drets Civils als estat
Units, principalment per haver-se negat a cedir el seient a un blanc i canviar-se a la part de darrere de
l’autobús, en l’any 1955, al sud dels Estats Units.
L’acció va acabar amb el seu empresonament, i
aquest fet se cita freqüentment com l’espurna del
moviment per aquests drets. Va morir el 24 de octubre de 2005.
Quasi tots els canvis socials naixen del gest o l’acció
d’una sola persona, que, generalment, els altres consideren insignificant.

Per a llegir ….…
“WANGARI MAATHAI
La madre de los árboles”
Premi Nobel de la Pau, aquesta dona impulsa el moviment feminista a Àfrica i honra moltes dones que
carreguen sobre els muscles la
responsabilitat de les seues famílies i la seua supervivència.
Ens transmet un missatge la
simplicitat del qual n’augmenta
la força: qui destrueix la natura
arruïna el futur i, en conseqüència, genera conflictes, tensions i guerres. Ella ha convertit l’acte de plantar arbres en un
símbol de pau.

Per a reflexionar ….
“Algunes de les proeses més grans de la humanitat
han sigut obra de persones que no eren prou intel·ligents
per a comprendre que eren impossibles”
(Doug Larson)
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