Manifest institucional del dia 8 de Març de 2015

El dia internacional de les dones enguany coincideix amb el llançament de la campanya
Beijing +20. La campanya pretén commemorar el 20è aniversari de la conferència
mundial de Beijing, celebrada el 1995. La Quarta Conferència mundial de la dona va ser
una fita en l’avenç dels seus drets, tant pel número de participants, per la diversa
procedència, com per la força dels conceptes que es van activar i que van ser claus en el
treball en pro de la igualtat que s’ha realitzat des d’aleshores, conceptes com
apoderament i mainstreaming de gènere.
La conferència va finalitzar amb la Declaració i Plataforma d’acció de Beijing, un referent
de les polítiques d’igualtat firmada per 189 governs.
Enguany també es definirà l’agenda post-2015 de Nacions Unides. Aquesta agenda
marcarà la trajectòria dels països cap a un futur més sostenible. Els objectius prioritaris
d’aquesta agenda impactaran sobre la vida de milions de dones i de nenes de tot el món.
En aquest context, la Universitat, marc per excel·lència de creació del coneixement i on
l’acció educativa afecta a una població d’homes i de dones que tenen una incidència en el
progrés de la societat, té un compromís amb el lema llençat per l’ONU Dones per aquest
dia internacional de la dona: “Apoderant a les dones, Apoderant la humanitat”. Aquest
compromís ha de passar per:









Aprofitar tot el potencial d’homes i de dones, el talent, la creativitat, la innovació,
sense prejudicis de gènere.
Reconèixer la contribució de les dones a la ciència i als avenços científics
Integrar en la investigació les anàlisis de les diferents maneres d’apropar-se a la
realitat d’homes i dones.
Assegurar que les necessitats específiques dels homes i les dones estiguin
presents en els plans d’estudis.
Oferir continguts d’aprenentatge que, basats en els avenços científics, siguin
adequats a una mirada igualitària.
Reflexionar, en la pràctica educativa, sobre els efectes de la desigualtat en la vida
personal, social, econòmica i política, sobre les seves conseqüències i com
combatre-la.
Analitzar els efectes de les disciplines acadèmics sobre homes i dones i la
intersecció dels eixos de la desigualtat.
Contribuir a l’eliminació d’una ciència generitzada, marcada per una visió
androcèntrica.

El 8 de març, dia internacional de la dona, és un esdeveniment per a la celebració, el
reconeixement, la reflexió i les propostes d’acció. Es recorden els esforços realitzats en
pro de la igualat entre homes i dones, se celebren els avenços i es revisen els objectius
per definir els reptes als quals, avui encara, ens enfrontem.
Contribuir a l’apoderament de les dones és contribuir a la justícia social i a reforçar les
estructures d’una societat democràtica.
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