MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2007

•

L’edició i publicació del llibre “Les veus i el vot de les dones a Catalunya”
del qual en farem difusió a diferents col·lectius, institucions i organismes.

•

Del 26 de febrer al 9 de març de 2007, Dones per la Llibertat i
Democràcia, com a membre de la INLW, va assistir a la 51ena Comissió de la
Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) a la qual aporta un document amb
el subtema titulat “L’eliminació de totes les formes de discriminació i
violència contra els nens”.

Aquest document es publica en tots els idiomes dels països membres de Nacions
Unides i es difon a tots els assistents.
En el marc de la conferència, la Sra. Joaquima Alemany, Presidenta de Dones per la
Llibertat i Democràcia i Presidenta de la INLW, va realitzar una declaració oral amb el
tema “Girls and boys lost to peace and forced to make war” .
En aquesta Comissió hi van assistir e membres de l’associació.
En el marc d’aquesta conferència han tingut lloc importants reunions internacionals
dirigides a les ONG’s, una d’elles tracta especialment del tema de la Pau i de la nova
Comissió creada per Nacions Unides amb aquesta finalitat.
La Comissió reafirmà el seu compromís de garantir la plena realització dels drets
humans dels nens com a part integral i indivisible de tots els drets humans i les
llibertats fonamentals.
La Comissió va reconèixer també que les difícils condicions socio-econòmiques que
existeixen en molts països en desenvolupament, i que en situacions de pobresa els
nens són els més perjudicats.
Es subratlla també que aconseguir els objectius del Mil·leni per al 2015 i els altres
objectius de desenvolupament acordats, és una tasca d’abast mundial i un element
essencial per a millorar la situació dels nens i assegurar la realització dels seus drets
humans.
• En data 25 de maig, en motiu del 10è aniversari de la Universitat de Vic, a
càrrec de la Sra. Neus Català, es va presentar el documental "Retorn a
Ravensbrück". En l'acte hi van participar la Presidenta de l'associació Dones
per la Llibertat i Democràcia, Joaquima Alemany i la Secretària general de
l'associació, la Sra. M.Carme Solsona.
Durant aquest any, la nostra associació ha difòs a travès de conferències i
taules rodones aquest testimoni audiovisual a fi de què quedi constància dels

fets que van passar en aquest camp i garantir els drets dels ciutadans al
coneixement de la història de la devastació que va sofrir la humanitat.
• En data 11 de juny de 2007, la Presidenta i la Secretària General de
l’associació varen participar en el Seminari “50 anys del Tractat de Roma:
50 anys construint Europa”.
•

En data 18 de setembre de 2007, Dones per la Llibertat i Democràcia, va
organitzar una conferència a càrrec de l’Ambaixador l’Excm. Sr. Eugeni
Bregolat, en el marc de la “Globalització i Pau”, amb el títol: “Efectes
socials i polítics dels canvis econòmics a la Xina”.

•

El 6 de novembre de 2007, Dones per la Llibertat i Democràcia, va
organitzar una conferència a càrrec de la Doctora en Història Internacional.
Sra. Casilda Güell, amb el títol: “L’Exili Polític Català: fugint de la
guerra buscant la Pau”.

•

Els dies 4, 5 i 8 d’octubre de 2007, la Presidenta i acompanyada d’un
membre de l’associació, van assistir en el si de les Nacions Unides (Nova
York) al High Level Dialogue of the General Assembly on Interreligious and
Intercultural Understanding and Cooperation to Peace.

En el marc d’aquesta conferència han tingut lloc importants reunions internacionals
dirigides a les ONG’s, una d’elles tracta especialment del tema de la Pau i de la nova
Comissió creada per Nacions Unides amb aquesta finalitat.

•

Del 25 al 29 d’octubre de 2007, va tenir lloc a Sofia l’Assamblea General
del LEF (Lobby Europeen des Femmes) en el qual han participat les Sres.
M.C Solsona, secretària general de l’associació Dones per la Llibertat i
Democràcia i Silvia Flury, coordinadora d’assumptes internacionals de
l’associació.

• El dia 26 d’octubre va tenir lloc el Seminari del Lobby Europeu de Dones
encapçalat pel tema “Promoure els drets de les dones migrants dins la Unió
europea”.
Aquest seminari estava estructurat per 2 sessions; en la 1ª sessió es va presentar un
projecte elaborat pel LEF sobre “ Mêmes voix, mêmes droits-les femmes migrantes
dans l’Union européenne”.

Durant la 2ª sessió es van tractar les estratègies per a promoure els drets de les
dones migrants a la Unió europea. Un dels eixos principals que es van debatre en
aquesta sessió va ser la importància i responsabilitat que tenen les ONG’s de dones a
nivell nacional per tal de promoure, fomentar i integrar el dret de les dones.
Els dies 27 i 28 d’octubre de 2007, es va celebrar l’Assemblea general del LEF.
Aquesta Assemblea constà principalment en el tractament de 5 temàtiques:
1) Dones en la presa de decisió
2) Dones en el món empresarial
3) Violència a les dones i dones migrants
4) Tràfic de dones
5) Prevenció de conflictes i de gènere
• Elaboració d’un Pla d’acció conjunt entre la nostra associació i diverses
associacions de dones de Bulgaria.
• Projecte 2007-2008 “ Neus Català, supervivent del camp de concentració
de Ravensbrück, víctima de la guerra civil, del franquisme i del
nazisme”.
Aquest projecte inclou diferents fases: recollida de dades del testimoni oral de
la supervivent, l’adaptació, ampliació i traducció en 4 llengües (castellà,
francès, anglès i alemany) del documental audiovisual “Retorn a Ravensbrück”,
ja editat per la nostra entitat, l’edició de la biografia de la Sra. Neus Català, la
difusió de l’esmentat documental a través de medis audiovisuals i l’organització
de diverses jornades divulgatives.
Així mateix, Dones per la Llibertat i Democràcia es fa difusió d’aquests temes a través
de les nostres webs; www.doneslid.org i inlw@inlw.org, en les que actualment
s’està treballant per millorar i actualitzar la seva qualitat.

