PROCÉS PARTICIPATIU VPDCV
Sèrie de grups focals

Gènere i drets humans

Dilluns 21 de desembre de 2020
De 16.30 a 18.30 hores

Programa

Gènere, drets humans i desenvolupament sostenible: perspectives
per al V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021-2024
Context
La Violència de Gènere en totes les seues manifestacions evidencia una situació de desigualtat estructural que
s'agreuja en contextos en els quals es donen crisis cròniques i situacions de conflicte. La realitat ens demostra
que és imprescindible promoure la participació de les dones com a agents actius dels processos de construcció
de la pau, creixement i reconstrucció, augmentant les seues capacitats, la seua presència i participació en espais
públics de decisió.
El caràcter global i transversal del gènere el converteix en una qüestió difícil d'abastar en un sol grup focal. Per
això, en aquest debat s'abordaran les desigualtats de gènere des d'un àmbit eminentment pràctic, donant veu a
les protagonistes de diferents projectes que es venen executant en el marc dels instruments de la cooperació
valenciana, des de l'Acció Humanitària fins a la Defensa dels Drets Humans, passant pels projectes de
Cooperació al Desenvolupament i Educació per a la Ciutadania Global. Per a això, es presentaran projectes que
incideixen en àmbits tan diversos com la promoció de la cultura de pau i la defensa dels drets humans,
l'apoderament econòmic i social de les dones, la igualtat de gènere, aquells que intervenen directament sobre la
violència de gènere i aquells que s'implementen en el marc de la participació política i social de les dones.
L'objectiu d'aquest grup és identificar les diferents accions que s'estan duent a terme, les propostes a incloure
en la futura cooperació valenciana i, sobretot, les febleses i manques que en matèria de gènere presenta la
cooperació valenciana, de cara a incorporar propostes específiques de millora que siguen contemplades en el
pròxim V Pla Director.

Qüestions Clau
El grup focal es concep com un diàleg entre cinc ponents que reflexionen entorn a què pot aportar la Cooperació
Valenciana a l'apoderament de les dones. Per a això s'abordarà la següent qüestió: Quines perspectives ha de
recollir el pla director per a reforçar l'enfocament de gènere en els següent àmbits?


Acció humanitària i ajuda d’emergència



Incidència política, consolidació democràtica i participació



Dones defensores de drets humans: reptes i riscos afegits als quals s'enfronten



Empoderament, emprenedoria i lideratge social i econòmic.



Educació per a la ciutadania global.



Erradicació de totes les formes de violència contra les dones: enfocament de gènere i pau.

Coordinació i relatoria
Sonia Pérez Sebastia, cap de secció d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Cooperació al Desenvolupament en la
Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana.

Ponents
Nadia Nair, membre de la secció de Tetuán de L’Union de l’Action Féministe (UAF), Marroc.
Silvia Álvarez, responsable a Farmamundi dels projectes d’Acció Humanitària en la República Democràtica del
Congo.
Ana Silvia Monzón, presidenta de la Junta Directiva d’ActionAid Guatemala.
Begoña Arias, responsable de projectes d’Intered a la Comunitat Valenciana.
M.ª Esther Padilla, directora executiva del Centre Juana Azurduy, Bolívia.

Dates
El grup focal en línia tindrà lloc dilluns 21 de desembre, de 16:30 a 18:30 hores (2 hores de durada)

Metodologia
La sessió participativa es realitzarà en modalitat seminari web, a través de la plataforma Zoom amb emissió en
directe en la xarxa youtubelive. Els participants podran realitzar les seues aportacions a través de tres
modalitats:
• Abans del seminari: enviant per correu electrònic el qüestionari d’“aportacions prèvies” que serà
remés per correu electrònic als participants una vegada sol·licitada la inscripció.
• Durant el grup focal: a través del xat o del panell de convidats.
• Al final del seminari: es podran fer aportacions en línia al document resumeixen del grup focal
elaborat per la persona relatora.

Inscripció
Cal omplir el formulari d'inscripció en línia disponible a la web de cooperació valenciana . Una vegada admesa
la inscripció, es remetrà a la persona interessada un correu electrònic amb informació d'accés al grup focal en
línia.

EN UN CLICK
Diagnòstic de capacitats de la cooperació valenciana 2016-2019
Programa del procés participatiu per a l'elaboració del V Pla Director
Avaluació Intermèdia del IV Pla Director de Cooperació Valenciana 2017-2020

