Divendres, 27 de març
9:00h – 11:30h Panell “Les dones com a motor del canvi social. Iniciatives pels drets de
les dones als països del Sud”
Virginie Moukoro, Presidenta de l'Associació per a la Promoció dels Drets i per al
Benestar de l'Infant i de la Família (APSEF) - Mali.
Salima Ghezali, Fundadora de Dones en Europa i el Magrib. Presidenta de
l'Associació per a l'Emancipació de la Dona - Argèlia.
Nadia Naïr, Fundadora d'Unió d'Acció Feminista - Marroc.
Mavi Mestre, Rectora de la Universitat de València.
Eva Blasco, Vicepresidenta de la Conferència Empresarial de la Comunitat
Valenciana. Presidenta de l'Associació d'Empresàries i Professionals de València
(EVAP).
Isabel Barrajón, Secretària de Moviments Socials, Cooperació i Migracions CCOOPV.
Marisa Baena, Secretària de Salut Laboral, Medi Ambient i Cooperació de UGTPV.
Panell moderat per Noa de la Torre, Presidenta de la Unió de Periodistes
11:30h – 12:00h Coffee Break
12:00h – 12:45h Conferència de Clausura a càrrec de Sami Nair.
12:45h – 13:00h Crida a càrrec de Fani Grande i Jineth Bedoya
13:00h Tancament a càrrec de Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació:
www.cooperaciovalenciana.gva.es
dgcooperacion@gva.es
#dialogosmujeresII
Inscripció:
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/va/ii-dialegs-de-dones-per-la-pau-al-mediterrani

Es podrà atorgar certificat d'assistència.
Lloc de realització:
Fundació Bancaixa, accés pel Carrer General Tovar, núm.3

AVANÇ DE PROGRAMA
II DIÀLEGS DE DONES PER
LA PAU EN EL MEDITERRANI
Prevenció i Mitigació de la Violència Sexual contra
les Dones del Sud
La violència sexual s'ha convertit en un dels principals problemes que
pateixen les dones de Sud. Les situacions de conflicte, la pobresa i les
catàstrofes naturals han provocat que grans nuclis de població visquen en
situacions d'extrema necessitat veient-se obligats a desplaçaments
forçosos, en els que les dones i les xiquetes són un grup especialment
vulnerable, víctimes de tot tipus de violència.
La "II Trobada de Diàlegs de Dones per la Pau a la Mediterrània: Prevenció i
Mitigació de la Violència Sexual contra les Dones del Sud", té com a
finalitat generar un espai de debat i reflexió, a l'àmbit de la cooperació
internacional, sobre els nous models de lideratge que vénen exercint les
dones en l'àmbit de la construcció de la pau i la lluita contra els diferents
tipus de violència sexual. El tràfic de persones, l'esclavitud sexual, la
mutilació genital femenina, els matrimonis forçats o els segrestos nupcials,
són un alifac que colpeja exclusivament a les dones pel sol fet de ser-ho.
Aquests Segons Diàlegs posen en relleu la importància de seguir fomentant
polítiques públiques que, des de l'àmbit de la cooperació internacional,
contribuïsquen a l'avanç a favor de la igualtat i l'erradicació de tots els
tipus de violència sexual exercits sobre la infància i les dones.
Aquest fòrum serà l'espai de trobada per a la discussió i el debat de
representants de les institucions públiques nacionals i internacionals,
dones procedents de la societat civil, activistes defensores dels drets
humans que, juntament amb universitats, ONGDs, empreses i sindicats,
plantejaran experiències i solucions per avançar en l'erradicació de la
violència sexual.

Dijous, 26 de març
9:00h Introducció a càrrec de Belén Cardona, Secretària Autonòmica de Cooperació i
Qualitat Democràtica
9:15h – 10:15h Panell inaugural:
Ximo Puig i Ferrer, Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
Arancha González Laya, Excma. Ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Introdueix l'acte Clara Castelló – À Punt
10:15h – 10:45h Conferència Inaugural a càrrec de Rosa Regás
10:45h – 11:15h Coffee Break
11:15h – 12:40h Mónica Oltra, Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
"Aquarius: experiència valenciana d'acollida a dones víctimes de violència".
12:40h – 14:00h Panell “La violència sobre les dones en contextos de conflicte i desplaçaments
forçosos”
Aida Touda-Sliman, Representant palestina en el Kenésset (Parlament Israelí) - Israel.
Silvia Juárez, Coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres en El Salvador. Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA) – El Salvador.
Nora Saldarriaga, "Forjando Futuros"- Colòmbia.
Consuelo Ramón, Directora de l'Institut de Drets Humans. Universitat de València.
Anna Terrón, Directora de la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica
d'Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP).
Matilde Fernández, Presidenta del Comité Espanyol de l'Agència de l'ONU per als
Refugiats (ACNUR-UNHCR).
Helena Maleno, Investigadora i periodista experta en migracions i trata d'éssers humans.
Panell moderat per Julia Ruiz - Levante-EMV
14:00 – 16:00h Dinar
16:00 – 18:00h Panell “La violència sexual. Tràfic de persones, mutilació genital femenina,
matrimonis forçats, segrestos nupcials”
Jineth Bedoya, Periodista, escriptora i activista contra la violència de gènere - Colòmbia.
Asha Ismail, Fundadora de Save a Girl Save a Generation. - Kènia.
Binta Elh Ali, Directora del Servei de Promoció de la Dona i Protecció de la Infància de
Diffa - Níger.
Gabriela Bravo, Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat
Valenciana.
Lourdes Mirón, Presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGDs.
Almudena Bernabeu: Directora del Despatx Internacional d'Advocats Guernica 37.
Panell moderat per Ana Mansergas – Cadena Ser

