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L’any 1979, l’Assemblea General de les Nacions Unides 
va redactar la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra la dona, 
un text que recull els drets bàsics de les dones.

El text diu que totes les persones, homes i dones, 
tenen els mateixos drets i proposa actuacions 
per aconseguir la igualtat de gènere.

La Convenció conté unes normes bàsiques 
que els estats han de respectar i seguir 
per tal d’eliminar qualsevol forma de discriminació 
i d’explotació (laboral, legal, sexual, ...) contra les dones.

Els estats que aproven el text es comprometen 
a prendre les mesures necessàries per assegurar la igualtat 
d’accés i d’oportunitats entre homes i dones 
en la política, la vida pública, l’educació, la salut i el treball.   

Poden adherir-se a la Convenció tots els estats 
que ho desitgin. Fins ara, ho han fet 185 estats. 

Tots ells es comprometen a presentar un informe 
al secretari general de les Nacions Unides, 
al menys 1 cop cada 4 anys, 
amb les mesures que apliquen per eliminar 
la discriminació contra les dones. 
Un comitè d’experts avalua aquestes mesures. 

El 2009 la Convenció compleix 30 anys. 

La Convenció defineix com a “discriminació
contra la dona” qualsevol diferenciació, 
exclusió o menyspreu de la dona pel fet de ser dona. 

Els estats es comprometen a prendre mesures per eliminar 
qualsevol forma de discriminació contra les dones, 
per tal que puguin gaudir dels seus drets i llibertats.
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 Política i vida pública  
Les dones tenen dret a:
• Votar i a ser elegibles en les eleccions públiques
• Ocupar càrrecs públics
• Ocupar càrrecs en organitzacions i associacions 

nacionals o internacionals   
• Representar el seu govern internacionalment 

 Nacionalitat  
Les dones tenen dret a tenir, canviar o mantenir 
la seva nacionalitat i la dels seus fills i la de les seves filles, 
independentment de la nacionalitat del marit. 

 Educació 
Les dones tenen dret a:
• Tenir accés als mateixos programes d’estudis,  

exàmens, professorat, i equips docents  
de la mateixa qualitat que els homes

• Tenir beques per estudiar
• Accedir a programes d’educació permanent  

i d’alfabetització d’adults
• Practicar esport 
• Rebre informació per assegurar la salut  

i el benestar de la família

Els estats han de prendre mesures per eliminar 
dels llibres i programes escolars els conceptes estereotipats 
sobre els rols dels homes i les dones. També han de fer  
programes per a les dones que han abandonat els estudis.

 Treball  
Les dones tenen dret a:
• Tenir un treball i a poder-lo escollir lliurement 
• Poder formar-se i prosperar dins la seva feina
• Rebre el mateix sou i tracte respecte un home  

que exerceixi el mateix treball 
• Rebre prestació social en casos de jubilació, atur,  

malaltia, invalidesa, … i tenir vacances pagades
• Treballar en condicions segures 
• Rebre protecció especial durant l’embaràs  

i la maternitat
• Rebre la llicència de maternitat amb sou,  

sense perdre la seva ocupació, antiguitat  
o altres beneficis que li corresponguin

No es pot discriminar les dones pel fet d’estar casades 
o embarassades. 

 Salut 
Les dones tenen dret a:
• Accedir als serveis mèdics i de planificació familiar
• Rebre una atenció especial durant l’embaràs,  

el part i la lactància

 Ajudes econòmiques i socials 
Les dones tenen dret a:
• Rebre ajudes econòmiques per a la família 
• Obtenir préstecs i crèdits dels bancs
• Participar en activitats esportives i culturals

 La dona al camp 
En les zones rurals, les dones solen tenir un paper 
molt important en la supervivència econòmica 
de la família. 

Les dones de les zones rurals tenen dret a:
• Participar en els plans de desenvolupament  

del seu entorn 
• Accedir als serveis d’informació i atenció mèdica
• Rebre formació acadèmica i no acadèmica
• Participar en activitats comunitàries i cooperatives
• Obtenir crèdits i préstecs agrícoles

 Igualtat davant la llei 
Els homes i les dones tenen els mateixos drets.

Les dones tenen, per tant, dret a:
• Signar contractes
• Administrar béns i propietats 
• Rebre el mateix tracte que els homes en un judici
• Viatjar lliurement
• Triar el lloc on volen viure

 Matrimoni i família 
Les dones i els homes tenen els mateixos drets 
i responsabilitats durant el matrimoni 
i també si es separen, 
i en les qüestions relacionades amb els fills i les filles.

* Aquest text ha estat elaborat amb la col·laboració de l’Associació Lectura 

Fàcil per tal de facilitar la seva comprensió.


