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Acció humanitària
des de les
Illes Balears
Experiències d’intervencions d’acció humanitària
finançats per les ONGD de les Illes Balears
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Presentació
El Govern de les Illes Balears actua en diferents crisis humanitàries arreu
del mon de la mà d’ONGD de les Illes Balears amb ampla experiència en
el sector i als països socis, on hi tenen presència des d’anys enrere i
coneixen a la perfecció com actuar davant catàstrofes humanes que
necessiten d’ajut internacional.

Metodologia
Iniciarà la jornada la ponent introduint les directrius i pautes necessàries
per dur endavant projectes d’ajuda humanitària amb perspectiva de
gènere. La durada de la intervenció no serà major de 45 minuts.

Aquesta jornada es centrarà en conèixer alguna d’aquestes iniciatives així
com en aprofundir sobre la situació de la dona davant de crisis humanitàries, ja que en la última dècada ha crescut la preocupació per incorporar
a l'acció humanitària l’enfocament de gènere. Cada vegada més existeix
una consciència creixent sobre la necessitat d'aplicar la perspectiva de
gènere a l'acció humanitària tenint en compte què les dones són més
vulnerables durant les crisis a causa de la seva subordinació socioeconòmica i el seu menor control dels recursos materials, l'increment de la
violència de gènere i la sobrecàrrega de treball que comporta garantir la
supervivència i el benestar de la família.
Objectiu
• Exposar les experiències de projectes d’ajuda humanitària ﬁnançats a
les ONGD de les Illes Balears.
• Anàlisi de l'enfocament de gènere en les actuacions d'emergència i
ajuda humanitària identiﬁcant les vulnerabilitats de les dones i quines són
les estratègies que s’haurien d’adoptar.
Destinataris
Totes aquelles persones de la població en general que tinguin interès en
aquesta temàtica, així com el personal voluntari i tècnic d'ONG i de les
Administracions Públiques amb experiències en terreny en acció humanitària en qualsevol dels sectors d'intervenció de cooperació (salut, aigua,
refugi, educació).

La jornada es completarà amb un debat d’entitats que treballen en l’àmbit
de les emergències explicant com han introduït l’enfocament de gènere
en els seus projectes d’emergència i ajuda humanitària.
Ponents
CONFERÈNCIA
“La situació de la dona en crisis humanitàries”
Atria Mier Hernández.
Gerent d’avaluació i assistència tècnica de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH), especialista en gènere, observadora
electoral, advocada en defensa dels drets humans i d’asistència tècnica
especialitzada en gènere a European Civil protection and Humanitarianb
Aid Operations (ECHO).
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