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L'11 d'octubre és el Dia Internacional de les Nenes. 
Aquest manifest és fruit del treball de més de 100 nenes de 9 països reunides en 11 consells 
locals de participació. El 21 de setembre de 2022, ens hem unit en el Primer Taller Global de la 
campanya La LLUM de les NENES, promoguda per la Fundació Entrecultures, Fe y Alegría i el 
Servei Jesuïta a Refugiats. Com a representants de les nenes del món hem reflexionat sobre la 
situació de violència a la qual estem exposades per a impulsar una protecció efectiva dels nostres 
drets. Les nenes exigim als nostres Governs:

Accés a una educació de qualitat 
per a totes les nenes del món
Les escoles han de ser espais protectors 
i segurs, amb infraestructures escolars 
inclusives i adequades que promoguin la 
reflexió i la presa de consciència sobre 
les normes de gènere desiguals que 
perpetuen la violència cap a les nenes.

Erradicar la violència de gènere, 
sexual, assetjament i feminicidis
Sol·licitem la protecció de nosaltres les 
nenes, que avui dia som les més 
vulnerables davant les situacions de 
violència física, verbal, psicològica, abús 
sexual i, sobretot, llevar-nos la vida.

Sistemes de protecció robustos 
davant la violència cap a les nenes
Volem que es generi una cultura de 
denúncia i atenció diligent dels casos de 
violència en contra de nosaltres les 
nenes, com a pas inicial per a la correcta 
i eficaç investigació i l'aplicació de la llei 
per a evitar la impunitat, que és alta a la 
majoria dels nostres països.

La fi del matrimoni infantil, precoç 
i forçat
El matrimoni infantil és una greu violació 
dels drets de les nenes i representa la 
forma més generalitzada d'abús sexual i 
explotació a menors. Ens priva de drets 
bàsics a la salut, l'educació i la seguretat 
i ens fa més vulnerables a sofrir 
múltiples formes de violència.

Erradicar la Mutilació Genital 
Femenina
La mutilació genital femenina és una 
pràctica que amenaça la vida, la salut i 
els drets de milions de nenes i dones a 
tot el món. Condemnem aquesta forma 
de tortura que ens provoca greus danys 
físics i psicològics i ens allunya de 
l'educació.

Protecció front al treball infantil
A molts països del món les nenes som 
menys valorades que els nens. Moltes 
de nosaltres passem la nostra infantesa 
ocupant-nos de tasques domèstiques 
no remunerades o treballant, en lloc 
d'anar a l'escola.
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Lluitar contra els estereotips
Volem acabar amb els estereotips que 
hi ha sobre les nenes i les dones, 
acceptant-nos a totes i a tots de manera 
diferent. Tenim dret a ser valorades i 
educades lliures dels patrons i 
estereotips que la mateixa societat 
promou, que ens encasellen i no ens 
deixen avançar. 

Espais de trobada, sensibilització 
i no violència
Demanem que es creïn espais dirigits a 
la no violència (com tallers, anuncis en 
mitjans, conselleries en els centres 
educatius o espais de trobada) que 
permetin l'empoderament de les nenes 
en la identificació de la violència i 
procediments per a la denúncia.

Un entorn segur i en pau, lliure 
de guerres
Condemnem enèrgicament la guerra i 
els conflictes, que afecten greument a la 
infància, però especialment a nenes i 
dones desplaçades o refugiades, perquè 
són encara més proclius a sofrir 
qualsevol forma de violència o abús.

Accés a formació en salut sexual 
i gestió de la menstruació
Necessitem formació de qualitat en salut 
sexual, reproductiva i gestió de la 
menstruació per a evitar els embarassos 
precoços, els estigmes i la discriminació 
que envolten la menstruació i 
l'abandonament escolar.

La reducció de la pobresa infantil
La pobresa infantil afecta especialment a 
les nenes, empenyent-nos cap a 
l'exclusió social, impedint-nos exercir 
plenament els nostres drets i 
allunyant-nos de l'educació. 
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