Doneslid a Marrakech per la COP 22 (Conferencia del
canvi climàtic de Nacions Unides)
Joaquima Alemany Roca, presidenta de Doneslid va assistir a la COP 22, Conferencia
sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides) i a la reunió internacional celebrada a
Marrakech amb motiu del Congres Internacional de la Xarxa International de Dones de
la que n’és membre, conjuntament amb les representants Khadija El Morabit
(vicepresident per a la regió MENA), Lysbeth van Valkenburg (Tresorera) i Margaret de
Vós van Steenwijk (Presidenta).

Dijous a la tarda es va iniciar amb la discussió sobre la importància de treballar en
conjunt entre els governs, ONG i xarxes en diferents regions. Es va discutir la
importància de les xarxes regionals i la necessitat de col·laborar juntes intercanviant
experiències amb el suport de la Fundació Friedrich Naumann.

A la tarda hi va haver un taller sobre l’apoderament de les dones, joves i minories.
Helen Zille, ex alcaldessa de Ciutat del Cap i actualment Cap de Govern de la
Província Occidental del Cap ens va explicar les seves experiències a l'Àfrica. La seva
conclusió és que el major problema en aquest moment segueix sent el "Manism" al
món africà. Una millor educació des d'una edat molt primerenca és necessària per
eliminar els obstacles existents.

Una de les conferenciants va ser Khadija El Morabit que va explicar com a través de la
seva història personal va començar a implicar-se en la defensa dels Drets Humans i de
convertir-se en una dona empresària independent al Marroc.

Posteriorment vam assistir i participar a la COP 22, la conferencia sobre el canvi
climàtic de Nacions Unides on vam ser rebudes per Hakima Haite, Ministra de Medi
Ambient del Marroc i Presidenta Adjunta de l’INLW.

Aquesta jornada es va centrar en el canvi climàtic i la seva influència en el món. Un
dels oradors va ser Sidi Touré, Ministre de Medi Ambient de Costa d'Ivori. La Ministre
Hakima Haite ens va presentar com la innovació pot fer pel nostre clima. L'energia
solar, especialment abundant en els països africans, pot fer que els països africans
siguin independents de l’energia fòssil.

Després hi va haver un seguiment de la campanya "#NotTheCost", sobre la violència
contra les dones en la política. Alguns dels oradors van donar exemples esgotadores
de la violència en la política. En alguns països encara és molt perillós entrar en la
política i parlar. Violació i l'abús sexual desanima especialment les dones joves a
entrar a la política. "On acaba la llibertat d'expressió i l'abús d'inici"? No té per què ser
el cost d'entrar a la política! De vegades, l'assetjament no és encara visible i per tant,
difícil de combatre.

La taula rodona final va ser de nou sobre el clima on es va destacar la importància de l’
implicació de tots els països i les empreses per participar en la lluita contra el canvi
climàtic.

Finalment es va aprovar la resolució de la INLW "Respostes sensibles al gènere i la
incorporació del gènere en resposta al canvi climàtic".

Diumenge al matí Doneslid va participar a una taula rodona sobre l’educació. Els
participants van expressar que les dones han d'obtenir i prendre totes les oportunitats
per a una bona educació. Les dones han de poder prendre les seves pròpies decisions
i tenir l'oportunitat de desenvolupar les seves vides com elles volen. Van senyalar
l’importància que els Drets humans estiguin integrats en tots els plans d'estudi de
aprenentatge a les escoles, a partir dels 4-6 anys, d'ara endavant.
Algunes de les participants van donar exemples de matrimonis tradicionals dels seus
pares i d'elles mateixos i com elles i el seu entorn tenen après a fer front a aquestes
tradicions.

