
MILLORA DE LES CONDICIONS 

SOCIOSANITÀRIES AMB UN 

ENFOCAMENT DE DRETS HUMANS 
DE LES DONES DE 8 COMUNES DEL 

CERCLE D'DIÉMA, REGIÓ DE KAYES (MALI) 

CooperAcció 

Som una associació feminista de cooperació 

internacional que contribuïm des de les nostres 

accions a l’apoderament de les dones, al ple 

exercici dels seus drets i a l’assoliment de l’equitat de 

gènere, com a condicions imprescindibles per arribar 

a la justícia social, al desenvolupament humà 

sostenible i a la pau.  

Qui som? 

  

Iamaneh Mali  

(Association pour la promotion de la santé de la 

mère et de l’enfant au Mali) 

És una associació que treballa per millorar la salut 

bàsica, psicològica i social de les dones i la infància 

a Mali. Les seves principals línies d'acció són: el 

tractament mèdic i l'atenció ginecològica per un 

embaràs i un part segur, la prevenció i protecció 

contra les violències, la promoció de la salut a través 

de l'accés al coneixement, l’informació i l'educació. 

Té una llarga trajectòria de treball a Mali, cosa que 

ha permès tenir una estreta relació i coordinació 

tant amb la població en general, com amb els 

principals agents de canvi de la zona: les lideresses i 

líders tradicionals i religiosos, els col·lectius de dones i 

el personal mèdic sanitari. 

Per a més info, ens podeu trobar a: 
c/ Avinyó, 44 2º 08002 Barcelona - Tel.  93 667 40 95 

www.cooperaccio.org /  info@cooperaccio.org 

Amb el suport de: 



 La Mutilació Genital Femenina afecta el 97,7% de 

les dones d’aquesta zona del país. 

 La cobertura de planificació familiar és molt 

baixa, el 9% a la regió de Kayes. 

 La fertilitat és molt elevada, una mitjana de 6,8 fills 

per dona. 

 La prevalença del Matrimoni Precoç i Forçat és 

molt elevada, un 71% de les dones menors de 18 

anys estan casades al Círculo de Diéma. 

 El 25% de les dones es casen abans dels 15 anys.  

  

CONTRIBUIR A LA MILLORA DE L'EXERCICI DE LA SALUT I 

ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES A MALI 

Les dones viuen fortes discriminacions a la comunitat i a la 

família, no poden decidir sobre molts aspectes de la seva 

vida de manera que veuen molts drets vulnerats. A Mali es 

perpetuen Pràctiques Tradicionals Nefastes com el 

Matrimoni Precoç i Forçat, i la Mutilació Genital Femenina 

que comporten series conseqüències per les dones. Les 

dones de Mali tenen grans dificultats per exercir els seus 

Drets Sexuals i Reproductius. 

El present projecte se situa a la Regió de Kayes (Mali) 

concretament a 8 comunes del Círculo de Diéma. 

Contribueix a la lluita contra la violència exercida sobre les 

dones especialment la derivada per les Pràctiques 

Tradicionals Nefastes (PTN). 

Després de 7 anys de treball amb la sòcia local, Iamaneh, i 

altres actores del Círculo de Diéma, en diferents temes 

relacionats amb la Salut i els Drets Sexuals i Reproductius de 

les dones, desde CooperAcció decidim centrar el nostre 

treball de manera més directa contra les Pràctiques 

Tradicionals Nefastes i les seves conseqüències. 

Quin és el repte? 

L'objectiu d'aquest projecte és contribuir a l'exercici dels Drets 

Humans, concretament dels Drets Sexuals i Reproductius 

(DSiR) i de Salut Sexual i Reproductiva (SSiR) de les dones i 

nenes al Cercle de Diéma. Es preveu treballar amb un 

col·lectiu aproximat d'unes 36.880 dones i nenes. 

Com? 

A través de dos eixos de treball: 

 Millora de la qualitat d'atenció dels serveis materno-

infantils (Embaràs Assistit i Control Prenatal) dels 

Centres de Salut (CSCOM), mitjançant l'enfortiment de 

les capacitats del personal, els materials i 

infraestructures de salut, i la sensibilització de la 

població pel ús dels Centres de Salut. 
 

 Augment del coneixement i reconeixement de les 

Pràctiques Tradicionals Nefastes que violen els Drets 

Sexuals i Reproductius de les dones i les nenes, 

especialment la Mutilació Genital Femenina (MGF) i el 

Matrimoni Precoç i Forçat (MPF). 

Diverses dades: 
 


