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Em 31 de março de 2009, o CLADEM recebe a III Edição do Prêmio Rey da Espanha aos
Direitos Humanos, que reconhece aquelas organizações que se distinguem por seu trabalho na
defesa y promoções dos Direitos Humanos e dos valores democráticos na Ibero-américa. Para
maior informação visite: visite este enlace
- En 13 de março de 2009, o Conselho Municipal de Rosário outorgou a Susana Chiarotti,
responsável pelo Programa de monitoramento do CLADEM, o Prêmio “Mulheres XXI. Mais de
um século de direitos”. Prêmio que se outorga anualmente àquelas pessoas ou instituições que
se destacam por sua defesa e promoção dos direitos humanos das mulheres e a igualdade de
gênero.
- Em 06 de março de 2009, Valéria Pandjiarjian recebeu uma homenagem no marco do
Dia Internacional da Mulher pelo trabalho que vem realizando no CLADEM. O evento foi
promovido pelo Tribunal de Justiça, Academia Paulista de Magistrados, Associação Paulista de
Magistrados e Escola Paulista de Magistrados.
- Em 17 de novembro de 2006, a Fundação "Agenda das Mulheres" outorgou ao
CLADEM o Prêmio Reconhecimento a Mulheres 2006 na categoria de ONG Internacional
Defensora dos Direitos das Mulheres, por seus aportes na difusão dos direitos humanos das
mulheres.
- No ano de 2005, a Comissão de Equidade e Gênero, a Comissão Especial de
Feminicídios da LIX Legislatura do Congresso da União, com a colaboração da Sociedade
Geral de Escritores do México e o Instituto Nacional de Belas Artes outorgou o primeiro lugar
do concurso Nacional de Ensaio 2005 “A violência gerada contra as mulheres no México do
Século XXI” para María Guadalupe Ramos Ponce, integrante do CLADEM Jalisco, México.
- Em 29 de outubro de 2004, o Centro Nacional dos Direitos Humanos outorga ao Centro
de Direitos das Mulheres – Honduras, ONG integrante de nossa articulação nacional no
referido país, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, ano 2004.
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Em 11 de outubro de 2004, o Honorável Senado Nacional da Bolívia outorgou a condecoração
Bandeira de Prata à Oficina Jurídica para a Mulher, ONG integrante de nossa articulação
nacional no referido país, ao haver cumprido 20 anos de trabalho na defesa e promoção dos
direitos humanos das mulheres. O presidente em exercício do Senado Nacional, senador Mario
Diego Justiniano foi o encarregado de colocar o adorno no símbolo institucional, uma paloma
da paz que transmite uma visão de mundo com equidade de gênero.
Em 06 de março de 2003, o senado de Porto Rico rendeu homenagem a Ana Rivera Lassén,
então Coordenadora Nacional do CLADEM Porto Rico, outorgando-lhe a Medalha Capetillo Roque. O reconhecimento foi por sua atuação feminista de mais de 30 anos e seu trabalho em
favor das mulheres.
- Em 13 de agosto de 1998, Cristina Zurutuza, como representante do CLADEM
Argentina, recebeu o prêmio Swami Pranavananda 1998 à mulher. Este prêmio é outorgado a
distinguidas entidades e personalidades que trabalham pela paz e pelo reconhecimento dos
direitos, na meta de conquistar uma convivência pacífica e equitativa entre os seres humanos.
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