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Desde 1948 existe a Declaración Universal de Dereitos 
Humanos, onde se recollen os dereitos imprescindibles 
para que podamos vivir como seres humanos. 

A Declaración Universal de Dereitos Humanos busca que 
todas as persoas sexan tratadas igual independentemente 
do seu xénero, a súa orientación sexual, os seus recursos 
económicos, a súa relixión, a súa procedencia…aínda que 
esto non implica que todas as persoas teñan as mesmas 
oportunidades na práctica:

As mulleres realizan 3 veces mais traballo doméstico 
e de coidados non remunerado que os homes.

En 19 países, as mulleres casadas teñen que obedecer 
ós seus maridos por lei.

En 17 países, as mulleres casadas teñen restriccións 
para sair das súas casas.

En 31 países, as mulleres casadas perden o dereito 
a decidir onde vivir.

137 mulleres a redor do mundo son asasinadas por un 
membro da súa familia cada día.

Das persoas migrantes a nivel mundial, o 44.3% son 
mulleres. Pero do total de persoas que traballan en tareas 
do fogar, as mulleres representan o 73.4%.

E de onde  saen estes datos?



Convivencia 

é o acto de convivir: a palabra 
convivencia é de orixe latina, formada 
polo pre�xo “con” e a palabra “vivencia”, 
que signi�ca acción de existir de forma 
respetuosa cara as demais persoas.

Interculturalidade
pódese de�nir como o proceso 
de comunicación e interacción entre 
persoas e grupos con identidades 
culturais especí�cas, onde non se 
permite que as ideas e acción dunha 
persoa ou grupo cultural por riba 
doutro, favorecendo o diálogo, a 
concertación e a integración 
e convivencia enriquecida entre culturas.

Igualdade de xenero
supón a igualdade de dereitos, 
responsabilidades e oportunidades 
das mulleres e os homes e as nenas 
e os nenos.

Sophia Miller

Un mundo coloroso

"Que las ceras son todas 
diferents pero todas 
funcionan perfectamente, 
también las personas". 

IES Plurilingüe Elviña, 
3ºB. A Coruña

Paula Salgado Torres

Máis forte ca xenreira 

"O machismo tumba 
a nosa autoestima ata 
límites insospeitados. 
Loita contra el". 
 
IES Plurilingüe Elviña, 
4ºB. A Coruña

Allen Soto Rivas 

Oruga 

"Es una crítica hacia 
la situación en la que 
alguien se niega a 
respetar tu identidad".

IES Plurilingüe Elviña, 
3ºB. A Coruña


