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Celebrado cada ano no 1 1  de outubro,  este
día internacional  da ONU promove os

dereitos humanos das nenas,  subraia as
desigualdades de xénero que segue

habendo entre nenas e nenos,  e aborda as
diversas formas de discr iminación e abuso

que sofren as nenas en todo o mundo.  
 
 

SABÍAS QUE…. O Día Internacional  da nena
nace porque: 

-  No mundo, case 400 mi l lóns de mul leres de
entre 20 a 49 anos,  máis do 40 por cento,

casaron sendo menores de idade.   
-  As estat íst icas máis recentes de UNICEF

indican que aproximadamente 70 mi l lóns de
mul leres novas de 20 a 24 anos,  case 1  de

cada 3,  casaron antes de cumprir  os 18 anos.
Destas,  23 mi l lóns casáronse antes de

cumprir  os 15.   
-  A proporción de nenas casadas diminuíu

nos ú lt imos 30 anos,  pero o matr imonio
infant i l  pers iste en taxas e levadas en var ias

rexións do mundo, part icularmente nas
zonas rurais  e entre os máis pobres.  

 



  
-  Algunhas das nenas que se casaron

pertencen aos grupos máis marxinados e
vulnerables da sociedade 

-  Hay 1 , 1  mi l  mi l lóns de nenas no mundo, e
cada unha delas merece igualdade de

oportunidades para un futuro mel lor .  Son
unha fonte de poder,  enerxía e creat iv idade.

Poden impulsar o cambio e axudar a
construir  un futuro mel lor  para todas e

todos.  Sen embargo, a maioría das nenas se
atopa diar iamente nunha s i tuación de

desvantaxe e de discr iminación,  e as que
viven en entornos de cr is is  sofren aínda

máis .  
-  Cada 10 minutos,  en algún lugar do mundo,
unha adolescente morre como consecuencia
da vio lencia.  Nas emerxencias humanitar ias

a vio lencia de xénero a miúdo aumenta,  e las
nenas vense sometidas á vio lencia f ís ica e

sexual,  ao matr imonio infant i l ,  á explotación
e á trata.  

-  As adolescentes que se atopan en zonas de
conf l i to teñen un 90 por cento máis de

probabi l idades de non acceder á
escolar ización en comparación coas nenas

dos países sen conf l i tos,  poñendo así  en
per igo as súas perspect ivas de futuro

laboral  e a súa independencia f inancie ira
unha vez acadada la idade adulta.  



-  En todo o mundo, as nenas que foron
empoderadas están alzando a súa voz para

lo itar polos seus dereitos e a súa protección
en todos os ámbitos.  Trabal lan para

erradicar a v io lencia contra as mul leres e as
nenas,  para que se reconozcan os dereitos

indíxenas,  para contruir  comunidades
pacíf icas e cohesionadas.  

 



          PROGRAMA DE  
            ACTIVIDADES

•  Os días 8 e 9 de Outubro reparto de
mater ia l  nos centros educat ivos de

Cambados,  Meis e Ribadumia sobre os
dereitos e lo i tas das nenas a n ivel

internacional .  
•  1 1  de Outubro as 1 1 :00 h lectura do

manifesto do Día Internacional  da Nena coa
colaboración das frases dos nenos/as
part ic ipantes que voaran polo ceo de

Cambados e así  poder chegar a outros
nenos/as do concel lo .  

•  1 1  de Outubro as 21:00 h as fachadas dos
concel los de Cambados,  Meis,  Ribadumia e

Vi lanova de Arousa i luminaranse de cor
rosa como s inal  re iv indicat iva das lo i tas das

nenas no mundo.  



25 FRASES:

1 .  62 mi l lóns de nenas non van á escola
porque, entre outros mot ivos,  pr imase a

educación dos i rmáns varóns.  
2.  Cada día máis de 25.000 nenas son

casadas antes da maioría de idade.  
3.  O 90% dos menores que trabal lan no

servizo domést ico son nenas.  
4.  Mudando o presente,  estamos tamén a

mudar o futuro.  
5 .  É hora de que o mundo escoite a voz das

nenas.  
6.  Cando se detén a vio lencia contra as
nenas,  estas poden mudar o mundo para

mel lor .  
7 .  ¿Sabías que cada 3 segundos unha nena é

obrigada a casar no mundo? 
8.  140 mi l lóns de nenas e mul leres en todo o

mundo sufr iron a mut i lación xenita l  feminina.  
9.  En moitas partes do mundo, a

adolescencia representa a idade na que
deben deixar a escola e son víct imas de

vio lencia f ís ica e verbal .  
 



 
10.  65 mi l lóns de nenas non van ao colexio e

unha terceira parte delas que van non
chegará a secundaria.   

1 1 .  As nenas,  ao igual  que os nenos,  son
unha fonte de poder,  enerxía e

creat iv idade.  
12.  As adolescentes que se atopan en zonas

de conf l i to teñen un 90 % máis de
probabi l idades de non acceder á

escolar ización en comparación coas nenas
dos países sen conf l i tos .  

13 .  É preciso facer v is ib le a dobre
discr iminación,  por xénero e por idade, que
padecen mi l lóns de nenas en todo o planeta.  

14.  ¿Sabías que nos fogares onde se pode
el ix ir  quen vai  á escola,  os prefer idos son os

varóns? 
15.  Existen 33 mi l lóns de nenas menos,  con
respecto aos varons,  dentro da educación

primaria a n ivel  mundial .  
 

16 .  Invert ir  nas nenas é unha cuest ión de
dereitos humanos.  

17 .  ¿Por que elas? Porque elas non son o
problema ¡E las son a resposta!  

18 .  “Se tes medo non podes avanzar” .
(Malala yousafzai )  



 
19 .  A educación é un poder para as nenas e

fomenta a igualdade de xénero.  
20.  Debemos buscar o empoderamento das

nenas.  
21 .  Os pr incipais  problemas das nenas no

mundo son a mut i lación xenita l ,  o embarazo
temperán, a v io lencia e o matr imonio

forzado.  
22.  En moitos países,  nos casos nos que os
pais  teñen moitos f i l los,  dáse pr ior idade a
que o neno vaia á escola.  As nenas teñen

que quedar na casa coidando dos seus
irmáns ou axudando as súas nais  coas

tarefas domést icas.  
23.  O Día Internacional  da nena ten como

obxect ivo que a n ivel  mundial  se coñezan os
problemas socia is  que sofren as mul leres de

0 a 17 anos de idade.  
24.  As nenas tamén contan.  

25.  Nove de cada 10 nenas que se volven
nais,  deixan de ir  á escola.  

 


