MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2008
•

Del 9 al 10 de febrer de 2008, Dones per la Llibertat i Democràcia, va organitzar un
seminari internacional a Sofia (Bulgària) sobre “La participació de les dones en la societat
civil”.
Per part de la nostra entitat, van participar com a conferenciants la Presidenta, Joaquima
Alemany, la Secretària General, M.Carme Solsona, Mª Lluïssa Florensa i Núria SegúAubarell, com ajudant tècnica del seminari.
En el marc de la conferència es va constatar la necessitat de la participació activa de les
organitzacions de dones a la societat civil així com en els llocs de presa de decisions de la
vida política, econòmica i social.
Van participar en aquest seminari més d’un centenar de persones representants de totes les
províncies de Bulgària, entre elles, la Presidenta de la red liberal femenina de Bulgària,
Anelia Anatasova, les vice-ministres de treball i assumptes socials i d’educació i ciència, les
diputades del Parlament de Bulgaria, governadores de províncies, la general de l’exèrcit,
Nonka Matova, i ONG’s (Organitzacions no governamentals) representatives del món de la
cultura i de l’art. Periodistes de diferents canals de TV i altres mitjans de comunicació.

•

Del 25 de febrer al 7 de març de 2008, Dones per la Llibertat i Democràcia, com a membre
de la INLW, va assistir a la 52ena Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona
(CSW) de les Nacions Unides, a la qual aporta un document amb el subtema titulat
“L’eliminació de totes les formes de discriminació i violència contra els nens”.

Els temes prioritaris d'aquesta sessió han estat el "Financing for gender equality and empowerment of
women" i " Women's equal participation in conflict prevention, management and conflict resolution and
in post-conflict peacebulding".
Sobre el segon tema, l'associació ha aportat un document sobre “Women’s participation in conflict
prevention management, conflict resolution and in post-conflict peace-building.Aquest
document es publica en tots els idiomes dels països membres de Nacions Unides i es difon a tots els
assistents.
z

El passat 7 de març de 2008, Dones per la Llibertat i Democràcia juntament amb la UNED
(Universitat Nacional d’Educació a distància) de Madrid van organitzar una conferència sobre
“Drets Humans i Memòria Històrica”.
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Es comptà amb la Neus Català com a testimoni del camp de Ravensbrück i les
conferenciants Sra.Yolanda Gómez, Catedràtica de dret constitucional, Sra.Teresa Freixas,
catedràtica de dret constitucional i càtedra Jean Monnet de dret constitucional europeu, i la
Sra. Joaquima Alemany.
A més es va fer una projecció del DVD “Retorn a Ravensbrück” que va poder ser consultada
per totes les universitats del món en aquell moment connectades en l’acte.
• El passat 9 d'abril de 2008 a San Sebastián, Dones per la Llibertat i Democràcia va
organitzar juntament amb la Universitat del País Vasc, una conferència sobre "Drets Humans
i Memoria Històrica". Van participar M.Carme Solsona, secretària general de l'associació,
Paco Etxebarria, director del departament d'antropologia d'Aranzadi i metge forense, el
coordinador d'Amnistia Internacional a Guipúscua, Koldo Casla i professors de dret de la
Universitat del País Vasc.

• El dia 30 de maig de 2008 a Lleida, M. Carme Solsona i Núria Segú-Aubarell com a
representació de Dones per la Llibertat i Democràcia va assistir a l’assemblea del Consell
Nacional de Dones de Catalunya, del qual n’és membre.

• Commemoració en motiu del 75è Aniversari del Vot Femení a Catalunya. Edició i difusió
del llibre “ Les dones també fem la democràcia” de les autores Conxita Llinàs i Antònia
Carré i la Joaquima Alemany escriptora del pròleg. S'han realitzat diferents actes de
presentació del llibre (Ateneu Barcelonès, llibreries la Central, Laie, FNAC, Ajuntament de
Begur..), en aquestes presentacions es comptava amb la presència de les autores del llibre,
de la Joaquima Alemany i de l'editorial del llibre, edicions 62. Per altra banda, també cal
destacar que es farà divulgació del llibre a les diferents Biblioteques Catalanes.
• 24-26 d'cctubre- Assistència i participació com a membre associat al Lobby Européenne
des Femmes/ Lobby Europeu de Dones a l'Assamblea General celebrada a Lyon.
Assisteixen 3 membres de l'associació Dones per al Llibertat - Joaquima Alemany,
Presidenta, Carme Solsona, Secretària General i Núria Segú-Aubarell, col.laboradora tècnica.

Durant aquests dies hi van haver diferents seminaris. El Comitè Executiu del LEF exposa les activitats
realitzades durant l'any 2008 i també es presenta el nou programa de treball del Lobby per a l'any
2009.
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El primer seminari dut a terme gira entorn de “ Les autoritats locals autores de la legalitat emtre dones
i homes a Europa: realitats i perspectives”.
Participen en aquest seminari: Michèle sabban, Presidenta de l'Observatori de gènere de l'Assamblea
de Regions d'Europa.
Es realitza una Taula rodona: “Estris per la legalitat entre dones-homes a nivell local”.
Presenten: Olga Trostiansky: Presidenta de la Coordinació Francesa del LEF.
En taula rodona participen diferents expertes en aquest àmbit les quals presenten diferents projectes:
“L'acció per les dones migrants a nivell local”, presentat per Suzanne Monkasa, participant en el
projecte de dones migrants del LEF.
“Assignació pressupostària referent a la igualtat de gènere en l'àmbit local” presentat per
Marion Böker, Consultora de drets humans i qüestions de gènere.
“Temps i gènere: eina d'igualtat i conciliació del temps de treball/vida privada” presentat per
Marie-Thérèse Pierra.
“Administració de l'espai de les poblacions” presentat per Heidrum Wankiewicz, consultora sobre
qüestions de territori, qüestions de gènere i gestió de projectes.

A més, es s'organitzen diferents Grups temàtics; Cada un dels membres de l'associació participa en
un d'aquests grups. Al final de l'Assamblea s'anuncien les conclusions de cada grup.
El darrer dia de l'Assamblea general es dónen les conclusions de les diferents taules rodones i
seminaris realitzats durant aquests dies, fa la presentació del nou Board d'Administració i es clausura
l'acte.

z

del 3 al 5 de setembre la Presidenta de l'associació Dones per la LLibertat i Democràcia, la
Sra. Joaquima Alemany i la responsable de l'associació en afers internacionals, Sra. Silvia
Flury van assistir a la 61ena Conferència Anual del Departament per a la informació de
les Nacions Unides /DPINGO celebrada a la seu de la UNESCO, Paris.

Al voltant de 1700 ONG's associades amb les Nacions Unides, es van reunir durant 3 dies de debat al
llarg de la Conferència Anual celebrada per primera vegada fora de la seu de les Nacions Unides a
Nova York. No es tracta de cap coincidència, ja que va ser a Paris on es va signar fa 60 anys,la
Declaració dels Drets Humans.

Així mateix, Dones per la Llibertat i Democràcia es fa difusió d’aquests temes a través de les nostres
webs; www.doneslid.org/ www.donesllibertatidemocracia.org i inlw@inlw.org, en les que
contínuament es treballa per millorar i actualitzar la seva qualitat.
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