
Ens posem les ulleres violetes per 
aconseguir que els ODS siguin una realitat 
a la vida de totes les dones i nenes, 
i així promoure el desenvolupament 
sostenible de les societats. Construïm el 
nostre treball des d’un marc conceptual 
de Drets Humans amb perspectiva de 
gènere i el feminisme interseccional.

Encara es manté la bretxa entre els drets formals i subs-
tantius en gairebé totes les parts del món i el reconei-
xement formal de la igualtat entre homes i dones no 
és suficient per avançar en el ple exercici dels Drets 
Humans de les dones.

Des de les últimes dècades del segle XX, el moviment 
feminista i la teoria crítica feminista van denunciar, 
conceptualitzar, polititzar i evidenciar que: 

 La Declaració Universal dels Drets Humans parteix d’un 
mite fundacional: La igualtat de totes les persones.

 Es va construir prenent com a paràmetre de mesura 
un subjecte home, blanc, heterosexual, propietari, in-
dependent i autònom, que estava per sobre dels con-
dicionants de classe, raça i gènere, i que exercia els 
seus drets a l’esfera pública. Deixant fora, per tant, 
les realitats i necessitats específiques de les dones 
i d’altres grups i col·lectius. Des del feminisme es va 
criticar la visió androcèntrica i etnocèntrica dels Drets 
Humans. 

 Que les pràctiques nocives no es basen en cultures, cos-
tums o religions, sinó en l’objectiu de controlar la se-
xualitat femenina i la subordinació de la dona a l’home.

 La redefinició de la relació públic-privat.

 El feminisme evidencia i denuncia el sistema patriarcal.
 La categoría universal dona, que recullen els instru-
ments de Drets Humans, deixa fora les realitats i les 
experiències de dones concretes. Dones situades a 
l’encreuament de múltiples discriminacions resul-
tants de les seves múltiples identitats: de gènere, però 
també de classe, edat, origen ètnico-racial, orientació 
sexual, diversitat funcional...

Gràcies a aquests conceptes feministes, generats des 
de les pràctiques i les vivències de les pròpies dones, 
s’han desenvolupat i es segueixent ampliant els instru-
ments de protecció i promoció dels Drets Humans de 
les dones.

No obstant això:

 La majoria de dones i nenes arreu del món segueixen 
discriminades.

 La violència contra les dones i les nenes es dóna a tots 
els països, cultures i classes socials.

 El reconeixement dels drets sexuals i reproductius es 
nega a milions de dones i nenes a tot el món, impe-
dint-les exercir control sobre el seu propi cos i sobre la 
seva sexualitat.

 Les dones de tot el món segueixen estan discrimina-
des a l’esfera pública, la participació política, els mit-
jans de comunicació, etc. 

 Existeix gran impunitat pel que fa als Drets Humans 
de les nenes i les dones.

Perquè l’enfocament jurídic sobre Drets Humans, ex-
pressat en Convencions i altres instruments de Drets 
Humans de les dones, és imprescindible però no su-
ficient per provocar el canvi a la cultura que sustenta 
les relacions desiguals de gènere. Per això, des del fe-
minisme, continuem treballant per canviar el paradig-
ma patriarcal i per aconseguir la transformació social, 
dotant de contingut polític feminista els Instruments 
Internacionals de Drets Humans i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
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Instruments internacionals 

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona. CEDAW. 1979
 És un instrument jurídicament vinculant.

 Reconeix el paper de la cultura i les tradicions en el 
manteniment de la discriminació contra les dones i 
obliga els Estats a eliminar els estereotips en els rols 
d’homes i dones. Defineix discriminació a l’àmbit pri-
vat i l’àmbit públic.

 Faculta els Estats per adoptar mesures temporals 
d’acció afirmatives i conté el concepte de deguda di-
ligència.

Declaració de les Nacions unides sobre l’eliminació de 
violència contra la dona. 1993
 Reconeix, per primera vegada i explícitament, que els 
drets de les dones són efectivament Drets Humans. 

 Per primer cop un instrument internacional de Drets 
Humans reconeix que la violència contra la dona cons-
titueix una violació dels Drets Humans i les llibertats 
fonamentals i es fa una condemna ferma de totes les 
formes de violència física, sexual i psicològica. 

Conferència Internacional sobre Població i Desenvolu-
pament. El Caire. 1994
 Primer instrument internacional que inclou explícita-
ment salut sexual i reproductiva i drets reproductius dins 
dels Drets Humans que cal protegir.

 Reconeix els conceptes de salut sexual i reproductiva 
com a elements clau per al desenvolupament dels pa-
ïsos i l’apoderament de les dones.

IV Conferència Mundial sobre la Dona. Beijing. 1995
 Amplia l’ abast dels drets de les dones a qüestions que 
podrien reconèixer-se com una formulació inicial dels 
drets sexuals: Els Drets Humans de la dona inclouen el seu 
dret a tenir control sobre les qüestions relatives a la seva 
sexualitat, inclosa la seva salut sexual i reproductiva, i de-
cidir lliurement respecte d’aquestes qüestions, sense veu-
re’s subjecta a la coherció, la discriminació i la violència.

Instruments regionals

Conveni d’Istambul. 2011
 Primer instrument vinculant a Europa en matèria de 
violència contra les dones, la qual és considerada una 
violació de Drets Humans i una forma de discrimina-
ció contra les dones.

 Integra la noció de deguda diligència, que obliga els Es-
tats a prevenir, investigar, sancionar i reparar els actes 
de violència.

Convenció Interamericana per prevenir, sancionar i 
erradicar la violència contra la dona. Convenció de 
Belem do Para. 1994
 Primer tractat regional en matèria de violència contra 
les dones.

 Reconeix la violència com a manifestació de les rela-
cions de poder històricament desiguals entre dones i 
homes.

 Té especialment en compte la situació de vulnerabi-
litat a la violència que pugui patir la dona per raons, 
entre d’altres, de la seva raça o de la seva condició èt-
nica, de migrant, refugiada o desplaçada. 

 Reconeixement de la violència perpetrada o tolerada 
per l’Estat o els seus agents, onsevulga que passi.

Consens de Montevideo. 2013
 L’execució del Consens de Montevideo és clau per als 
esforços dels Estats per assolir els ODS.

 Dóna seguiment al Programa d’Acció d’El Caire des-
prés de 2014. 

 S’explicita el respecte a l’orientació sexual, la identitat 
de gènere i l’alusió a la població LGBT. També ressal-
ta la importància atorgada als serveis de salut sexual 
i reproductiva, així com el valor del secularisme com 
a part essencial per a la realització plena de l’exercici 
dels Drets Humans. 

 Alusió expressa a la prevenció de l’avortament insegur.

Protocol de la Carta Africana de Drets Humans i dels 
Pobles sobre els Drets de les Dones a l’Àfrica. 2003
 Instrument legal vinculant pels drets de les dones afri-
canes, extén i reforça els drets consagrats en altres 
instruments de Drets Humans.

 El Protocol atorga a les dones una àmplia gama de 
drets econòmics i de benestar social.

 Inclou temes com el VIH i la Sida, la tracta, l’herència 
de les vídues i l’usurpació de propietats. El Protocol 
consagra el dret reproductiu de les dones a l’avorta-
ment mèdic si l’embaràs és fruit de violació o incest, o 
quan la gestació posa en perill la salut mental i física 
de la dona o la seva vida. Estipula que els Estats Part 
han de prendre mesures per prohibir legalment tota 
forma de mutilació genital femenina (MGF) i prevenir 
explotació i abusos contra les dones a la publicitat i la 
pornografia. 
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La salut és aquella manera de viure que 
és autònoma, solidària i gojosa. La Salut 
s’ha d’entendre des d’una perspectiva 
integral associada al benestar i a la 
qualitat de vida humana, no a l’absència 
de malaltia, i on la sexualitat forma part 
del nostre cicle de vida, és quelcom que 
ens pertany i que conforma els nostres 
desitjos, el benestar i el plaer de cadascú. 

Els Drets Humans són inalienables de totes les perso-
nes i configuren el marc generador de benestar, qualitat 
de vida i, per tant, salut. Els drets sexuals i reproductius, 
en tant que Drets Humans, són imprescindibles per al 
desenvolupament. Les societats no poden ser justes i 
equitatives sense el reconeixement i exercici ple dels 
drets sexuals i reproductius de les dones. La vulneració 
dels drets sexuals i reproductius suposa una vulneració 
dels Drets Humans. 

Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius 
significa que aquests drets no només garanteixen l’ac-
cés a l’atenció en salut sexual i reproductiva, sinó que 
també garanteixen l’autonomia de les dones, sense cap 
discriminació, per a prendre les seves pròpies decisi-
ons en tot el que correspongui a la seva sexualitat, in-
closa la reproducció, per a la qual cosa es requereix una 
educació i informació veraç, oportuna, científica i sense 
prejudicis (Educació Integral basada en l’evidència ci-
entífica en Sexualitat).

Aquestes tres formulacions, reconegudes en diferents 
instruments internacionals de Drets Humans, des d’un 
enfocament feminista, suposen el reconeixement i l’exer-
cici ple dels drets sexuals i reproductius de les dones.

Com el sistema patriarcal  
determina la salut de les dones?

Això significa pensar i reflexionar en el sistema de 
relacions desiguals entre la configuració dels gè-
neres que crea el sistema patriarcal. Entendre que, 
al sistema patriarcal, les dones ocupen posicions de 
subordinació, submissió i opressió en relació als homes i 
que aquests ocupen una posició de poder i de domina-
ció sobre les dones. Les dones estan construïdes des de 
límits patriarcals que els resten opcions sobre la seva 
pròpia salut i això comença quan se’ls vol negar el con-
trol sobre la seva sexualitat i el seu propi cos. És impres-
cindible entendre com els processos de socialització 
que ens converteixen en dones  afecten la nostra salut 
a l’hora de prevenir malalties o a l’hora de cuidar-nos. 
El VIH/la Sida, per exemple, afecten de manera desi-
gual homes i dones en la mesura que les diferències 
de gènere determinen tant l’accés a la informació, als 
recursos sociosanitaris, a la percepció del risc i a les 
opcions de prevenció davant la infecció. 

La medicina androcèntrica ha 
invisibilitzat les dones?

La medicina androcèntrica ha invisibilitzat les dones, 
els seus cossos, els seus cicles i les malalties que poden 
viure i no ha desenvolupat suficients estratègies de pre-
venció i atenció adequades. 

La medicina androcèntrica està basada en una evidèn-
cia científica condicionada pels estereotips sexistes: es 
diagnostica com psicològic allò que és biològic o social 
i als treballs d’investigació no s’inclou per igual homes 

GARANTIR UNA VIDA SANA  
I PROMOURE EL BENESTAR  
PER A TOTES I TOTS  
A TOTES LES EDATS
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Legislació Catalunya
 Estatut d’Autonomia de Catalunya, juny 2006.
 Llei17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de 
dones i homes.

 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 Llei dels drets i oportunitats a la infància i 
l’adolescència, maig 2010. 

 Llei Salut Pública, octubre 2009.
 Llei 5/2008, abril 2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. 

 Decret Vacunacions Sistemàtiques, novembre 2008.
 Decret del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva (PASSIR), maig 2004.

 Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a 
Catalunya i contra l’estigma relacionat (6 de març del 
2014).

 Declaració del Parlament de Catalunya en favor 
dels drets sexuals i reproductius en el marc de 
desenvolupament 2015. 

 Instrucció 03/2013, de 5 d’abril, Accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública del CatSalut als 
ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que 
no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del 
Sistema Nacional de Salut.

Legislació Moçambic 
 Constitució de Moçambic, 2004.
 La Llei de la Família, 2004. 
 Llei sobre la Violència Domèstica practicada contra la 
dona (2009).

 Despenalització de l’avortament, article 168 del Codi 
Penal.

 Despenalització de l’homosexualitat, juliol 2015.
 Política Nacional de Gènere 2006.
 Política de Drets sexuals i Reproductius 2007.
 Plans Estratègics Nacionals lluita contra VIH.
 Política Nacional de Joventut (1996) revisada 2006.
 Política Nacional de Salut Reproductiva de 
l’adolescent.

 Estratègia de Planificació Familiar i Contracepció.

A Moçambic s’han produit grans avenços legislatius 
en matèria de drets sexuals i reproductius, recollits 
en diferents lleis que reconeixen drets tan importants 
com el dret a l’avortament o la despenalització de 
l’homosexualitat. Malgrat això, encara existeix una 
separació entre el reconeixement de drets i el seu accés i 
exercici. Persisteixen molts factors que limiten l’exercici 
dels drets de les dones i l’exercici dels drets sexuals i 
reproductius. Entre els més destacats de l’agenda del 
moviment feminista i de dones, es troben:

 L’edat de casament, que entre les dones, més del 50% 
es casen abans dels 18 anys, i a les zones rurals, 2 de 
cada 10 nenes es casen abans dels 15 anys.

 L’alta mortalitat materna al part pel fet de ser 
adolescents o dones molt joves, la manca d’accés a 
professionals de la salut, etc. 

 Consequentment, problemes més greus de salut com les 
fístules obstètriques, la infecció del VIH, que no tenen 
recursos específics per a la seva prevenció i atenció. 

 Taxes de fertilitat molt altes per l’escàs accés a 
anticonceptius, desconeixement dels mateixos i 
dificultats de necociació per al seu ús. 

i dones; hi ha un biaix en la selecció de pacients que 
invisibilitza les dones i que afecta a la docència i a la 
mateixa ciència mèdica perquè condueix a un reducci-
onisme etiològic.

La medicina androcèntrica tendeix a homogeneitzar les 
persones. No té en compte les diferents discriminaci-
ons resultants de les múltiples identitats: de sexe, de 
gènere, però també de classe, edat, origen ètnic, racial 
i de nacionalitat, orientació sexual, diversitat funcional, 
que viu cada dona i que afecten i determinen la seva 
salut.

Igualment, els sabers i pràctiques dels pobles originaris 
també han estat invisibilitzats en la pràctica de la medi-
cina clínica, imposant-se una medicina etnocèntrica al 
mateix temps que tecnificada i altament medicalitzada, 
amb gran quantitat de biaixos basats en gènere.

Són les violències masclistes  
un tema de salut pública?

També existeix una forta relació entre les violències 
masclistes i la salut de les dones. Les dones que viuen 
sota alguna forma o manifestació de violències masclis-
tes estan més exposades a embarassos no desitjats, a 
la infecció pel VIH i a altres infeccions de transmissió 
sexual. Malgrat tot, és necessari mencionar que totes 
les dones vivim sota algun tipus de violència masclis-
ta en major o menor dimensió i que això determina 
la manca de poder que tenim sobre la nostra salut. 

La violència masclista és una de les majors causes de 
mortalitat de les dones d’entre 15-49 anys del món i 
està reconeguda per la pròpia OMS com un problema 
de Salut Pública. 

Cal entendre el reconeixement de drets sexuals i repro-
ductius des de la premisa que les dones tenen el dret 
de controlar i gaudir la seva pròpia sexualitat i el seu 
propi cos. Les dones han de ser subjectes de la seva 
sexualitat. L’accés informat a l’avortament, legal i gra-
tuït, és un dret humà fonamental i és necessari per a la 
sobirania corporal i l’autodeterminació de les dones.

Per a exercir els drets sexuals i reproductius cal abolir 
el patriarcat i desconstruir la mirada heterosexista dels 
serveis sanitaris per a què totes les persones puguin 
gaudir de serveis sanitaris equitatius i que donin res-
posta a la complexitat. A més, cal identificar i treballar 

contra la violència institucional que es produeix 
per part de les estructures i institucions de salut. 

Per a aconseguir l’Objectiu 3 és imprescindible el 
reconeixement i l’exercici ple dels drets sexuals i 
reproductius de les dones. Mentre les dones no 
tinguin el control sobre el seu cos i la seva sexua-

litat se’ls seguiran negant i violant els seus Drets Hu-
mans i per tant no podran gaudir d’una vida sana i de 
benestar tal com es propugna a l’ODS 3.
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Si desitgem treballar des del dret a 
l’educació de totes i tots, hem d’assegurar 
la incorporació de totes les nenes i joves 
al sistema educatiu, implementar un 
model de coeducació i facilitar processos 
per a què totes les dones comptin amb 
les capacitats d’alfabetització bàsica.

La coeducació neix de la pedagogia feminista i inclou el 
principi d’equivalència substituint al d’igualtat. Així, no 
es tracta d’educar les dones com si fossin nens o per 
a què les dones siguin com els homes, sinó de donar 
a nens i nenes una visió del món que compti amb les 
dones com a ciutadanes, no com a ciutadans, més en-
llà d’estereotips, terres enganxosos i sostres de vidre. 
Els valors, les actituds, els currículums i les pràctiques 
tenen un enfocament integral de gènere, suprimint vi-
sions androcèntriques i canviant-les per panoràmiques 
interculturals que integren, entre d’altres, la visió de les 
dones, que són la meitat de la població. 

Des del feminisme i des d’un enfocament de Drets Hu-
mans amb enfocament de gènere s’advoca per la im-
plementació del model de coeducació. Coeducar signifi-
ca educar des de l’equitat de gènere per a què l’alumnat 
pugui desenvolupar-se lliurement des de la igualtat real 
sense cap tipus de condicionants i limitacions que im-
posa el patriarcat. S’educa conjuntament a nenes i nens 
des de les diversitats, pluralismes. La coeducació es 
planteja des de la presència real de les dones, no tan sols 
a l’aula sinó en tot allò que fa referència a l’organització 
i gestió del sistema educatiu i dels centres escolars. 

Per a garantir la transformació a un sistema coeducatiu 
és necessarià l’eliminació de prejudicis, costums i pràc-
tiques basades en la idea de la inferioritat o superioritat 
dels sexes o als rols estereotipats d’homes i dones en els 
que es basa el sistema patriarcal.

Què limita l’accés de les nenes  
i les dones a l’educació?

A l’actualitat, a tot el món, el model educatiu limita 
l’autonomia de les dones. L’exclusió a l’educació de les 
nenes, adolescents i joves encara és molt elevada. Exis-
teix un nivell alt d’abandonament per embarassos pri-
merencs no desitjats, matrimonis forçats i la dedicació 
exclusiva als rols que el sistema patriarcal ha assignat a 
les dones: cuidadores de la família i de la llar. L’anome-
nat treball infantil domèstic és un dels factors que his-
tòricament ha apartat les nenes de les escoles. A més, 
les escoles, especialment en zones rurals, són distants 
del lloc de residència i el camí cap a l’escola es torna un 
espai de vulneració per a les nenes.

En el millor dels casos, la discriminació es manifesta en 
l’elecció estereotipada dels estudis i en les oportunitats 
de feina i ingressos professionals. 

On són les dones  
als materials educatius?

L’escola és un espai de transmissió del sexisme i an-
drocentrisme del sistema patriarcal. Els llibres de text 
i el currículum escolar utilitzen majoritàriament un llen-
guatge sexista. El biaix de gènere als materials educatius 
i pedagògics limita els camps d’estudi i exclou les dones 
a les ciències. Les aportacions de les dones a la història, 
a la ciència i a la cultura no es visibilitzen als materials 
educatius.

A les escoles també es manifesten les vio lències mas-
clistes i això impedeix als menors, especialment a les 
nenes, exercir el seu dret a una educació segura, inte-
gradora i de qualitat. Les violències masclistes a l’escola 
tenen les seves arrels en la desigualtat de les relacions 

GARANTIR UNA EDUCACIÓ 
INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT 
I PROMOURE OPORTUNITATS 
D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA 
VIDA PER A TOTES I TOTS
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Legislació Catalunya 
 Estatut d’Autonomia, juny 2006.
 Llei 17/2015, del 21 juliol d’Igualtat efectiva de dones i 
homes.

 Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
 Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals.

 Pacte Nacional per a l’Educació 2006.

Legislació Marroc 
 Constitució de Marroc (2011). Es consagra la igualtat 
entre els homes i les dones i preveu mecanismes de 
promoció dels drets de les dones.

 Pla Governamental de la Igualtat (PGE) (2013).
 Carta Nacional de l’educació i de la formació (2000).
 El Pla d’Urgència 2009-2012.
 Decret núm. 1-00-202 de promulgació de la llei 06-00 
sobre l’ensenyament escolar privat.

Marroc ha ratificat la CEDAW el 1993 i el 2008 va 
suprimir totes les reserves.
Està pendent la ratificació del Protocol Facultatiu de 
la CEDAW.

Al Marroc, l’exclusió al procés d’alfabetització segueix 
sent un problema social. El 2012, un 47,6% de dones 
i un 25,3% dels homes no havien passat per aquest 
procés. Entre la població rural, aquesta problemàtica 
s’incrementa fins a un 64,5% de dones.
Hi ha un alt índex d’abandonament escolar de les noies, 
sobretot a secundària i a les zones rurals. L’assumpció 
de les tasques de la llar, les grans distàncies insegures 
dels centres educatius i els costos escolars fan que 
les families, davant els rols assignats a les dones, no 
prioritzin l’educació de les seves filles.

La discriminació també és visible en termes d’orientació 
educativa i professional. Els continguts escolars, 
per la seva part, es caracteritzen per la persistència 
dels estereotips de gènere, especialment en certes 
disciplines.
Igualment, la generalització de l’educació marroquina 
no s’adequa a les diversitats culturals del país, ni a les 
diferències entre el món rural, urbà i el nomadisme.
A una gran part del professorat li manca formació 
especialitzada que els aporti les eines necessàries per a 
educar des de la coeducació i les diversitats.
L’ONU ha expressat la seva preocupació per la 
privatització de l’educació al Marroc.

entre homes i dones, les normes socials sexistes i les 
pràctiques discriminatòries. 

La vulnerabilitat a patir episodis de violència masclista 
augmenten potencialment quan s’entrecreuen altres si-
tuacions de desigualtat o de discriminació.

Què cal per a treballar  
des de la coeducació?

 La incorporació de models educatius no sexistes que 
treballin des de la coeducació. 

 La revisió de les propostes pedagògiques i didàctiques 
amb visió androcèntrica.

 La creació i la difusió de nous materials escolars que 
contemplin les aportacions de les dones a la vida 
social i a la cultura al llarg de la història als diversos 
sectors. Cal construir referents de dones als materials 
educatius.

 El disseny de programes específics per a facilitar a les 
nenes, adolescents i dones l’accés a les noves tecnolo-
gies i a les professions tradicionalment considerades 
com masculines.

 La capacitat del professorat en matèria d’igualtat, 
Drets Humans de les dones i coeducació.

 Transformar el llenguatge androcentrista i sexista en 
un llenguatge igualitari.

 Introduir als currículums de manera obligatòria l’educa-
ció en drets i salut sexual.
 Desconstruir el paradigma de l’amor romàntic per a què 
les nenes i adolescents restableixin poder sobre els 
seus cossos i les seves vides.

 I contemplar processos d’apoderament de les nenes i 
les dones per guanyar agència i poder.

La coeducació és treballar des del reconeixement que 
les nenes i els nens són socialitzats de manera diferent 
provocant la superioritat d’allò masculí sobre allò fe-
mení, dels homes sobre les dones. L’objectiu de la co-
educació es transformar la societat per a què totes les 
persones puguin viure en relacions d’equitat i igualtat.
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Les dones estan discriminades a totes les 
esferes de la vida (pública i privada) només 
pel fet de ser dones, però considerar la 
discriminació i afavorir la igualtat de tracte 
no necessàriament implica fer front a 
les desigualtats, ni eradicar-les, ja que la 
desigualtat no és un problema individual, 
és un problema estructural i social que 
requereix de l’acció col·lectiva i de reacció 
social per a la transformació social. 

Les violències contra les dones des d’un posicionament 
polític feminista són l’expressió més greu i devasta-
dora de la cultura masclista. Els feminismes treballen 
des d’una definició àmplia de les violències masclistes. 
Aquestes adquireixen formes com la violència física, se-
xual, psicològica, econòmica i institucional i, en tots els 
àmbits: parella, familiar, laboral, social i comunitari. Els 
feminismes treballen des del paradigma de l’opressió 
de les dones i no només des del reconeixement de les 
dones com a víctima. El concepte d’opressió denuncia 
la situació estructural que afecta totes les dones, no re-
duïnt el problema de la violència masclista a un dany 
individual. 

Per què les violències masclistes 
són un problema social?

La violència contra les dones és un fenomen que afecta 
totes les dones, és un problema social, col·lectiu i polí-
tic, i que també afecta els homes i les institucions. 

Des del feminisme i des dels Drets Humans amb en fo-
cament de gènere, les pràctiques nocives com el matri-

moni precoç, forçat i la mutilació genital femenina 
són considerades tipologies de violències contra la 
dona a l’àmbit comunitari. La llei catalana i el conveni 
d’Istambul així ho reconeixen. Suposen violències 
de Drets Humans basades en la pertinència de les 
víctimes al sexe femení i al rol social que se’ls assigna 
com a tals. El que subjeu és el control de la sexualitat 
de les dones i la subordinació de la dona a l’home. No 
tenen el seu fonament en la cultura ni en les tradicions 
o religions. Es fonamenten en les desigualtats de poder 
entre homes i dones i en la posició de subordinació en 
la qual es troben les dones en relació als homes. És des 
d’aquest diag nòstic que s’han d’abordar les violències 
masclistes.

Apoderar o apoderar-se?
El plantejament de l’ODS5 d’apoderar les dones i ne-
nes parteix d’un ús instrumental del propi concep-
te. L’apoderament  de les dones és un procés 
d’autoapoderament que no ve donat per ningú sinó que 
les dones s’apoderen elles mateixes. L’apoderament té 
a veure amb agència, amb poder de decisió.

Per assolir l’apoderament econòmic de les dones, des 
dels feminismes es planteja qüestionar el discurs eco-
nòmic androcèntric dominant que anteposa el mercat 
a la vida (la vida que mereix ser viscuda). L’economia 
feminista apel·la a la lògica de la vida davant la lògica 

del capital. Incloent les polítiques de cures 
més enllà de la concicliació i el reconeixe-
ment d’aquests a nivell legal. Qüestionar 
les relacions de poder desiguals entre els 
gèneres suposa qüestionar els privilegis 
masculins i la naturalització de les desi-

gualtats de les dones. Visibilitzar i trencar la profun-
da relació entre els problemes econòmics de les dones i 
polítiques del cos que afecten les dones.

ASSOLIR LA IGUALTAT  
ENTRE ELS GÈNERES  
I APODERAR TOTES  
LES DONES I LES NENES
Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista
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Per a què les dones puguin participar en política   
cal superar certes barreres estructurals: La persistent 
divisió sexual del treball remunerat i reproductiu, i la so-
cialització en valors masclistes d’homes i dones, ja que 
estan basats en els estereotips sexistes. Eliminar la le-
gislació, mecanismes i estructures institucionals discri-
minatòries, així com les pràctiques socials discriminatò-
ries, tant en àmbits públics com privats.

A més de superar les barreres descrites a dalt, cal recol-
zar les organitzacions de dones que lluiten pel reconei-
xement i la garantia dels drets.

S’aconsegueix l’ODS5 sense 
reconèixer els drets sexuals  
de les dones?

Per a fer realitat l’ODS5: Assolir la igualtat entre els gène-
res i apoderar totes les dones i les nenes, les seves metes 
han de contenir el reconeixement dels drets sexuals de 
les dones i nenes com a Drets Humans, ja que són una 
part fonamental de l’exercici de l’autonomia i la lliber-
tat de les dones. La ciutadania de les dones es construeix 
des de la seva autonomia sexual. Els Drets Humans de 
les dones inclouen el seu dret a exercir control sobre el 
seu cos i decidir lliure i responsablement sobre temes 
relacionats amb la seva sexualitat, incloent salut sexual 
i reproductiva, sense coacció, discriminació ni violència. 

Els drets sexuals i reproductius es troben emparats en 
diversos Acords Internacionals, i així com la CEDAW és 
vinculant jurídicament per als governs, es reivindica que 
instruments com el Pla d’Acció de la Conferència In-
ternacional de Població i Desenvolupament d’El Caire 
(1994) i la Declaració i Plataforma per a l’Acció de Bei-
jing (1995) també ho siguin en favor del reconeixement, 
garantia i exercici dels drets sexuals i reproductius.

El feminisme entén que les relacions desiguals de poder 
entre els gèneres que determina el patriarcat tenen el 
seu origen i fonament, precisament, en el control de la 

sexualitat de les dones. El cos de les dones, des 
de sempre, ha estat controlat pels homes, per les 
religions i pels Estats. Són cossos violentats als 
qui se’ls nega el plaer, se’ls imposen maternitats, 
sobre el que s’exerceix violència, són cossos ex-
propiats, negant, d’aquesta manera, la ciutadania 
a les dones i vulnerant els seus Drets Humans.

No pot assolir-se l’apoderament de les dones ni la 
igualtat entre els gèneres sense el reconeixement i 
l’exercici ple de l’autonomia sexual de les dones.

Legislació Catalunya 
 Estatut d’Autonomia de Catalunya, juny 2006.
 Llei 17/2015, del 21 de juiol, d’Igualtat efectiva de 
dones i homes.

 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 
de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 Llei dels drets i oportunitats a la infància i 
l’adolescència, maig 2010.

 Llei 5/2008, 24 d’abril del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, abril 2008.

Legislació El Salvador 
 Llei especial integral per a una vida lliure de violència 
per a les dones, gener 2011.

 Llei d’Igualtat, equitat i eradicació de la discriminació 
contra les dones, març 2011.

 Política de salut sexual i reproductiva.
 Política Nacional de les Dones.

El Salvador no ha ratificat del Protocol Facultatiu  
de la CEDAW.

El Salvador compta amb una de les legislacions més 
restrictives del món en matèria d’avortament.
L’avortament no es permet ni en cas de violació, 
malformació fetal greu o de riscos per a la vida de la 
mare. S’estableix un dispositiu de vigilància als hospitals 
configurat per personal de la policia i de la fiscalia.

Diverses dones han estat processades, condemnades i 
empresonades per haver practicat un avortament. Així, 
17 dones salvadorenques han rebut penes de més de 30 
anys de presó. 
Les 17 dones processades comparteixen el fet de ser 
joves, pobres i no haver tingut accés a la sanitat. Es 
tracta de dones que van patir un part precipitat. Es 
trobaven lluny d’un centre de salut i van tenir un part 
extra-hospitalari.
La campanya  Una flor para las 17 de  La Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
Terapéutico, Ético y Eugenésico s’ha convertit en 
un emblema de la lluita per la despenalització de 
l’avortament terapèutic, ètic i eugenèsic a El Salvador i a 
la resta del món.

Apodera- 
ment  
polític
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A nivell mundial, les dones guanyem 
un 24% menys en comparació amb els 
homes. Tenim més possibilitats, en 
comparació amb els homes, d’ocupar 
llocs de treball vulnerables; de fet, als 
països en desenvolupament fins el 75% 
de les feines de les dones corresponen 
al sector no formal o sense protecció. A 
tot el món, el 83% del treball domèstic 
està en mans de dones i la majoria no 
té dret legal a rebre un salari mínim. 

La discriminació per motius de gènere també sol con-
vergir amb altres tipus de discriminació que afecten 
l’edat, la discapacitat, l’etnicitat, l’estatus econòmic, 
etc., multiplicant la càrrega de les desigualtats repeti-
dament.

El capitalisme és 
compatible amb la vida?

Per contribuir a reduir la desigualtat als i entre els 
països, els feminismes diversos realitzen diferents pro-
postes des de les economies feministes. Des d’una pers-
pectiva interseccional i des d’un enfocament de Drets 
Humans, ens interessem particularment per aquelles 
propostes d’economia feminista que aporten quelcom 
per a la radical transformació del sistema capitalista he-
teropatriarcal. Propostes que qüestionen el fonamenta-

lisme del mercat sobre l’economia i que posen al centre 
de l’anàlisi econòmica la vida.

El sistema capitalista heteropatriarcal es construeix en 
base a la desigualtat i necessita de la desigualtat per 
mantenir-se. El capitalisme és incompatible amb la vida 
(humana i natural) i fa servir les vides com mitjans per ob-
tenir un benefici econòmic (Teresa Blandón). Per reduir 
les desigualtats és clau qüestionar el model de creixe-
ment econòmic, els processos d’acumulació salvatge i 
de consumisme exacerbat, transformant un sistema so-
cioeconòmic que s’ha articulat sobre la base de la domi-
nació i explotació de les dones i dels recursos naturals. 

El capitalisme manté una sèrie d’esferes econòmiques 
invisibles com serien les llars: esfera econòmica invisi-
ble, feminitzada, devaluada i privatitzada, des de la que es 
frena l’acció col·lectitva (Amaia Pérez Orozco). La feina 
de cuidadora i la feina reproductiva invisibilitzada i de-
valuada són la base sobre la qual es manté el capitalis-
me. Les estructures familiars capitalistes se sostenen 
sobre l’ideal de l’amor romàntic, un dels pilars centrals 
de l’heteropatriarcat i del capitalisme. Una altra esfe-
ra econòmica invisible i devaluada és l’agricultura de 
subsistència, realitzada majoritàriament per les dones 
arreu del món.

Com són expropiats i explotats  
els cossos de les dones?

Al sistema capitalista heteropatriarcal els cossos de les 
dones són posats al servei dels altres, de la família, de 
l’Estat, de les transnacionals. Els cossos de les dones al 
servei del procés d’acumulació. El sistema capitalista 
ha expropiat els cossos de les dones a través de la divi-
sió sexual del treball.
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REDUIR LA  
DESIGUALTAT  
ALS I ENTRE ELS PAÏSOS

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-10-reduced-inequalities

La vida que 
mereix ser 
viscuda

Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista



Realitzat per: Amb el suport de:

Més informació a: agendessexuals.wordpress.com

La feina de cuidadora és una feina invisibilitzada, no re-
munerada, que no “genera ingressos” i que no confereix 
drets de ciutadania. Amb el neoliberalisme aquesta ex-
propiació s’acreix ja que les polítiques neoliberals d’aus-
teritat i de privatització dels serveis públics, en les quals 
els Estats cedeixen la seva sobirania al mercat, impacten 
de manera cruenta als cossos de les dones. I ho veiem a 
la feminització de les migracions a l’Amèrica Llatina, a 
partir de la signatura dels Tractats de Lliure Comerç que 
van tenir com a conseqüència que un gran nombre de do-
nes hagués d’emigrar com a estratègia de supervivència. 
Dones migrades que s’ocupen de cuidar les families del 
nord, la majoria de vegades amb salaris molt baixos, 
sense protecció social, sense reconeixement de drets i 
amb moltes dificultats per a reagrupar les seves families 
degut a les lleis d’estrangeria.

Podem reduir les desigualtats sense 
assolir la justícia de gènere?

Tal i com es denuncia a la Resolució del Parlament Euro-
peu, de 26 de maig de 2016, sobre pobresa i perspectiva 
de gènere (2015/2228(INI)).

 Les polítiques d’austeritat aplicades pels Estats mem-
bres, sumades a la crisi econòmica dels últims anys, 
han ampliat les desigualtats i han afectat especial-

ment les dones, agreujant la pobresa entre elles i ex-
cloent-les cada cop més del mercat laboral. 

 A la Unió Europea el nombre de dones en situació 
de pobresa és superior de forma estable al d’homes, 
comptabilitzant-se a l’actualitat en uns 64,6 milions 
de dones enfront 57,6 milions d’homes.  

 La bretxa salarial entre homes i dones es situa al 16,3%, 
ja que les formes atípiques i precàries de contractes la-
borals també afecten en major mesura les dones que 
els homes.

A nivell estatal:

 L’Estat espanyol és el segon país de la UE amb major 
índex d’atur de dones i duplica dues vegades i mitja la 
taxa europea. La taxa espanyola d’atur femení es situa 
al 25,4%, enfront l’europea que assoleix el 10,3%.

 Del total de dones majors de 16 anys 
(19.744.325) només 8.105.700 tenen 
una feina remunerada, 2.496.700 estan 
a l’atur i gairebé l’altra meitat (9.141.925) 
té la consideració de dones inactives.

 La contractació a temps parcial a les 
dones és del 22%, aproximadament, 1 de cada 4 dones 
té un contracte a temps parcial.  

Cal posar la vida al centre de les anàlisis econòmiques 
per aconseguir reduir la desigualtat als i entre els països.

Legislació Catalunya 
 Estatut d’Autonomia de Catalunya, juny 2006.
 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes.

 Llei 5/2008, 24 abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, abril 2008.

Legislació El Salvador 
 Llei d’Igualtat, Equitat i Eradicació de la Discriminació 
contra les Dones, 2011.

 Llei especial integral per a una vida lliure de violència 
per a les Dones.

El Salvador no ha ratificat el C189 - Conveni sobre 
les treballadores i els treballadors domèstics, 2011  
(núm. 189).

A El Salvador, la participació de les dones al mercat 
laboral és de 47.8%, enfront un 80.7% de participació 
dels homes.

En feines remunerades, les dones guanyen en promig 
un 15.5% menys que els homes. La raó principal 
de la inactivitat laboral de les dones és la feina de 
cuidadora. Més del 90% de les dones participen en 
tasques de treball domèstic, no siempre remunerat, 
segons l’enquesta d’ús del temps disponible per al país, 
realitzada per MINEC, DIGESTYC i UNFPA el 2010.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0235+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#ref_1_10 

Informe UGT  8 de març de 2016: https://es.scribd.com/document/302667179/Informe-8-Marzo-2016-Ugt 

Informe Dones 8 de març CCOO. Secretaria de la Dona.
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Per a aconseguir societats pacífiques i 
inclusives cal treballar des del concepte 
de contínuum de violència contra les 
dones, que va des de la violència basada 
en el gènere durant les guerres fins a 
les violències masclistes quotidianes 
que pateixen totes les dones i que tenen 
el seu origen i fonament en el sistema 
patriarcal. En temps de crisi, conflictes 
i guerres, aquestes violències poden 
incrementar-se però no podem perdre 
de vista que la major part de la violència 
es produeix en períodes de “pau”. 

 Una de cada tres dones a la Unió Europea haurà patit 
violència psíquica i/o sexual abans de fer els 15anys.

 Més de nou milions de dones europees han estat víc-
times d’una violació i un 33% han patit violència física 
o sexual.

 El 75% de les dones a la Unió Europea ha patit asset-
jament sexual a l’àmbit laboral.

 Una de cada 10 dones de la Unió Europea ha patit as-
setjament sexual a través de les noves tecnologies.

 Només a l’Estat espanyol, l’any 2015 es van produir 
112 assassinats de dones a mans d’homes.

Què és la pau per  
als feminismes?

Els feminismes han ampliat el concepte tradicional de 
pau al de pau positiva. El concepte de pau positiva es 
refereix a la noció àmplia d’absència de qualsevol tipus 
de violència i no es restringeix a l’absència de conflicte 
armat o de guerra. El concepte de pau positiva inclou 
l’erradicació de totes les violències masclistes que patei-
xen les dones pel sol fet de ser dones. Té el seu origen 
en la discriminació i la situació de desigualtat en el marc 
d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre 
les dones. Aquestes violències es produeixen tant en 
temps de “pau” com en temps de “guerra”. Durant la IV 
Conferència Internacional de la Dona a Beijing (1995) 
els moviments feministes i de dones van indicar que 
la pau, la pau positiva, estava íntimament lligada a la 
igualtat entre homes i dones. 

Totes les dones patim en menor o en major mesura vio-
lència: econòmica, política, social i institucional. El fet 
que aquesta violència estigui naturalitzada i invisibilit-
zada fa que la impunitat sigui un factor clau.

El contínuum de violència denuncia i visibilitza que l’es-
pai domèstic és un dels espais on les dones pateixen 
moltes de les agressions i amenaces, i que ha de ser 
element central en l’abordatge de la violència si volem 
promoure societats pacífiques i inclusives, i també a 
mesura que les dones anem guanyant poder i espai, 
s’obren nous escenaris per a la violència (feminicidis, 
violència al món virtual...).

PAU, JUSTÍCIA I  
INSTITUCIONS SÒLIDES
Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 
sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a totes i tots i crear 
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
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Violence against women: an EU-wide survey. Results at a glance.
European Union Agency for Fundamental Rights (2014). http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-results-glance

Base dades www.feminicidio.net* *
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Com es relacionen el patriarcat, 
el neoliberalisme i la violència 
contra les dones?

Si desitgem promoure societats pacífiques i inclusives 
per al desenvolupament sostenible, cal identificar i de-
nunciar la interrelació entre la violència, el patriarcat i el 
neoliberalisme, ja que la violència contra les dones és un 
dels mecanismes històrics de control social, discrimina-
ció i descomposició del teixit social per mantenir els in-
teressos polítics i econòmics dels grups que posseeixen 
el poder. Parlem de “violència expressiva” (Rita Laura 
Segato) ressaltant la funció d’exemplaritat que conté la 
violència exercida contra les dones per al control de les 
societats. Exemples de la relació entre patriarcat, neoli-
beralisme i violència contra les dones són:

 Projectes de la indústria extractiva i minera a la regió 
mesoamericana, que comporta la militarització dels 
territoris, incrementant-se la violència a les societats 
i especialment contra les dones.

 El model de la maquila a Mèxic, on es du a terme “vio-
lència exemplaritzant” contra les dones que garanteix 
el control de tota la societat.

 Extracció del coltan a República Democrà-
tica del Congo, on la violència sexual contra 
les dones és una de les principals causes del 
desplaçament forçat de poblacions facilitant 
d’aquesta manera l’accés de les multinaiconals 
de la tecnologia mòbil als recursos miners a un 
cost econòmic molt més reduït. 

Com resistim  
les dones? 

A l’Amèrica Llatina trobem múltiples exemples de llui-
tes en defensa del territori  que s’enfronten a transna-
cionals recolzades pels governs locals i nacionals. Són 
lluites locals que enfronten situacions de violència cada 
cop més cruentes i que han assenyalat dos aspectes 
molt rellevants: la importància del territori com a espai 
de resistència i la presència massiva de les dones lide-
rant aquestes lluites. Dones que vinculen la defensa del 
territori amb la defensa del cos de les dones.

Les violències masclistes són una violació dels Drets 
Humans de les dones i per tant un greu obstacle per 
a aconseguir societats pacífiques i inclusives per al 
desenvolupament sostenible.

Legislació Catalunya 
 Estatut d’Autonomia de Catalunya, juny 2006.
 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de 
dones i homes.

 Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 
de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 Llei 5/2008, 24 abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, abril 2008.

Legislació Hondures 
 Llei d’Igualtat d’Oportunitats per a la Dona de 6 de 
juliol de 2015.

 Llei de Penalització del Femicidi. Decret 23 -2013.
 Llei contra la Violència Domèstica. Decret 132-97.

A Hondures, des de l’any 2009, any en què va tenir 
lloc el cop d’Estat, el feminicidi va augmentar en 62%. 
Els assassinats de Berta Cáceres, lideresa indígena, 
ambientalista i feminista i el de la seva companya, 
Lesbia Yaneth Urquía, exemplifiquen la violència a la 
que s’enfronten les activistes feministes en la lluita 
pels Drets Humans i per la defensa del territori contra 
els megaprojectes de les transnacionals. Berta Cáceres 
i Lesbia Yaneth Urquía van liderar juntament amb 
les seves companyes i companys del Consell Cívic 
d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures 
(Copinh) la lluita contra el Projecte Hidroelèctric  
Agua Zarca.

central

El meu cos,
el meu  
territori

am
erica 
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La igualtat de gènere és fonamental 
per a tots els ODS, però les dones 
acaben sent les menys beneficiades pels 
mitjans d’execució, independentment 
de la forma que aquests adoptin. Són 
encara pocs els governs que elaboren 
pressupostos sensibles al gènere per 
assignar fons a serveis i programes a 
favor de les dones, i aquests exercicis 
han revelat bretxes pel que fa a 
finançament respecte de les necessitats 
de les dones, que arriben fins el 90%. 

Per què les organitzacions feministes 
són actores clau en l’assoliment de la 
justícia de gènere i dels ODS?

Sempre han estat les organitzacions feministes i del 
moviment de dones les que han exercit un paper clau 
en la lluita pel reconeixement i ple exercici dels drets 
de les dones. És gràcies a elles i la seva acció col·lectiva 
que les dones hem avançat al llarg de la història, i són, 
per tant, les veus que cal escoltar si desitgem assolir els 
drets de les dones i la justícia de gènere. Les seves vi-
sions, estratègies, anàlisis, abordatges i pràctiques han 
de determinar les agències del finançament, així com 
estar presents als espais de presa de decisions sobre 
el finançament al desenvolupament. I necessàriament, 

és imprescindible que accedeixin a finançament que els 
permeti seguir realitzant una feina transformadora. 

Com es finança l’Agenda 
2030 de Desenvolupament 
Sostenible?

Per a la implementació de l’Agenda 2030 de Desenvo-
lupament Sostenible i l’assoliment dels ODS, un dels 
instruments clau és l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba 
(AAAA), aprovada pels governs a la Tercera Conferèn-
cia sobre Finançament per al Desenvolupament que va 
tenir lloc el juliol de 2015. Els moviments feministes i de 
dones han realitzat una lectura molt crítica del contin-
gut d’aquesta agenda. En primer lloc perquè recull una 
visió instrumental de la participació econòmica de les 

dones en considerar que la igualtat 
de gènere, l’apoderament de les do-
nes, la seva participació plena i en 
condicions d’igualtat, i el seu lide-
ratge a l’economia són fonamentals 
per assolir el desenvolupament sos-
tenible, i milloraran de manera sig-
nificativa el creixement econòmic 
i la productivitat. Els drets de les 

dones són una qüestió de Drets Humans i de justícia 
i no un mitjà o un instrument per assolir el creixement 
econòmic o incrementar la productivitat. 

A més, l’Agenda d’Addis Abeba posa molt d’èmfasi en 
la idea que el creixement econòmic és la principal font 
de recursos nacionals. I tal com han denunciat reitera-
dament els feminismes, el creixement econòmic, en un 
sistema neoliberal i patriarcal, es basa en l’explotació 
de la força laboral i en el treball no remunerat de les do-
nes, i està relacionat directament amb greus violacions 

ENFORTIR ELS MITJANS 
D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR 
L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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dels Drets Humans, en especial dels drets de les dones. 
L’Agenda tampoc incorpora una anàlisi de les causes es-
tructurals i sistèmiques que produeixen la desigualtat, 
la pobresa i la desigualtat de gènere. No interrelaciona 
el neoliberalisme, el fonamentalisme, el militarisme, el 
racisme i el patriarcat, ni fa un reconeixement explicit de 
l’impacte que tenen les polítiques neoliberals, els pro-
grames d’ajustament estructural i les privatitzacions a la 
vida de les dones com sí fa la Plataforma d’Acció de Beijing. 

Qui és el garant  
dels Drets Humans?

Des d’un enfocament feminista i de Drets Humans, l’Agen-
da d’Addis Abeba confereix una perillosa importància 
al sector privat com a actor clau en el finançament per 
al desenvolupament i a l’apoderament de les dones, re-
baixant de manera considerable la responsabilitat dels 
Estats com a principals garants dels Drets Humans. Per 
exemple, podem llegir al document final: encoratgem el 
sector privat a contribuir [...] que les dones tinguin plena 
i productiva ocupació [...], un mateix salari per la mateixa 
feina però no incorpora un acord que garanteixi que les 
empreses transnacionals no utilitzin la bretxa salarial de 
gènere per augmentar la seva rendibilitat. A més, no s’es-
tableixen mecanismes de rendició de comptes vinculats 
al compliment dels Drets Humans i la igualtat de gènere. 

També, des dels feminismes, preocupa la visió sobre 
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament que conté l’Agenda 
d’Addis Abeba, ja que desapareix el compromís i l’obli-
gació dels països enriquits per finançar els drets de les 
dones i la igualtat de gènere. Al document final, l’Agen-
da només inclou que: Urgeix als països donar seguiment 
i reportar sobre les assignacions de pressupostos per la 
igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

Novament es fragmenta 
l’agenda de les dones?

El focus que l’agenda posa a l’abordatge d’associacions 
entre múltiples parts interessades pot tenir greus con-
seqüències de cara a la realització dels drets de les do-
nes en existir el risc de, novament, fragmentar l’agenda 
de les dones. Moltes de les parts interessades en treba-
llar amb “dones i nenes” no reconeixen la Plataforma 
d’Acció de Beijing, el pla d’Acció d’El Caire ni la CEDAW 
com els instruments que més garanteixen l’avenç en els 
drets de les dones. Són parts que no desenvolupen la 

seva feina des d’un enfocament de Drets Humans amb 
perspectiva de gènere, ni des del feminisme intersec-
cional. Com a conseqüència, l’agenda de les dones es 
fragmenta destinant-se el poc finançament disponible 
a accions verticals gens transformadores. Per exemple, 
es financen programes que treballen per la salut sexual 
i reproductiva de les dones sense reconèixer l’autonomia 
física i sexual d’aquestes. Es financen programes que 
treballen per l’eradicació de la violència contra les dones 
o accions d’apoderament econòmic sense treballar la 
violència sexual o els drets sexuals i reproductius. Altres 
vegades, es plantegen programes de participació políti-
ca de les dones que no aprofondeixen sobre el concepte 
de ciutadania de les dones que, necessàriament, passa 
pel dret a decidir sobre el propi cos. Accions, totes elles, 
que treballen des dels efectes i no des de les causes que 
provoquen la desigualtat i la discriminació. Fragmentant 
l’agenda es perden les oportunitats de transformació. 

Malgrat tot el que s’ha exposat, només el 5% dels fons 
d’ajuda exterior va tenir la igualtat de gènere com un 
objectiu principal en el període 2012-2013.  Com de-
mostren els estudis realitzats per l’organització AWID, 
la majoria d’organitzacions feministes i del moviment 
de dones no accedeixen a finançament. La mitjana 
proporcional d’ingressos anuals d’una mostra de 740 
organitzacions de dones el 2010 era d’amb prou feines 
USD 20.000. Segons l’última enquesta mundial, les 
organitzacions de dones depenen sobretot del recol-
zament per projectes puntuals i no compten amb fons 
flexibles a llarg termini. De la mateixa manera, el 48% 
dels qui van respondre l’enquesta d’AWID mai va rebre 
recolzament estructural i el 52% mai va rebre recolza-
ment multianual.  

OECD DAC (2015), From commitment to action: Financing 
gender equality and women’s rights in the implementation of 
the Sustainable Development Goals. 
AWID año 2013: Regando las hojas dejando morir raíces.
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