COM FER DELS ODS
UNA REALITAT PER A
TOTES LES DONES I NENES?
Ens posem les ulleres violetes per analitzar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible des d’un marc conceptual de Drets Humans
amb perspectiva de gènere i el feminisme interseccional.
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Garantir una vida sana i promoure el benestar
per a totes i tots a totes les edats

La Salut és aquella manera de viure
que és autònoma, solidària i gojosa.

DRETS SEXUALS
I REPRODUCTIUS

medicina
ANDROCÈNTRICA

Són essencials per a la garantia real dels
Drets Humans de les dones i la base del
desenvolupament sostenible de les societats.
Les dones tenen el dret a controlar i a gaudir
la seva pròpia sexualitat i el seu propi cos.

Ha invisibilitzat les dones, els seus cossos, els seus cicles i les
seves malalties. Condicionada per estereotips sexistes no té en
compte que les dones estem construïdes des de límits patriarcals
que ens resten opcions sobre la nostra pròpia salut.
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Les violències masclistes són un
problema de salut pública.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida

EQUITAT
DE GÈNERE
L’escola és un espai de
transmissió del sexisme i
androcentrisme on també
es manifesten les violències
masclistes.

Dret de les nenes a
una educació segura,
integradora i de qualitat.

COEDUCAR

Significa educar des de l’equitat de gènere, és a dir, s’eduquen conjuntament nenes i nens des
de les diversitats i pluralismes. És necessària l’eliminació de prejudicis, costums i pràctiques
basades en la idea d’inferioritat o superioritat dels sexes o en els rols estereotipats d’homes i
dones en les quals es basa el sistema patriarcal.
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Assolir la igualtat entre els gèneres
i apoderar totes les dones i nenes

PATRIARCAT

Vivim en societats patriarcals i androcèntriques en les quals les dones
ocupem posicions de subordinació en relació als homes. Societats en les
quals es valora tot allò relacionat amb l’imaginari masculí i es menysprea i
oprimeix allò femení.

LA DESIGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES NO ÉS UN PROBLEMA INDIVIDUAL, SINÓ ESTRUCTURAL I SOCIAL.

AGENDA I PODER
DE DECISIÓ
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La ciutadania de les dones es construeix
des de la seva autonomia sexual, dret a exercir
el control sobre el seu cos i decidir lliurement
sobre la seva salut sexual i reproductiva.

Reduir les desigualtats
a i entre els països

ECONOMIES
FEMINISTES

Els cossos de
les dones són
posats al servei
dels altres, de
la família, de
l’Estat, de les
transnacionals,
al servei
del procés
d’acumulació.

Transformar el sistema capitalista
heteropatriarcal qüestionant el
fonamentalisme del mercat sobre
l’economia i posant al centre de l’anàlisi
econòmica la vida.
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SISTEMA CAPITALISTA
HETEROPATRIARCAL
Construït en la desigualtat, és incompatible
amb la vida i s’ha articulat sobre la base de la
dominació i explotació de les dones.

Pau, Justícia i Institucions sòlides: Societats pacífiques i
inclusives, accés a la justícia i institucions responsables

Totes patim violència econòmica,
política, social i institucional.
Violències naturalitzades i impunes.

VIOLÈNCIES
MASCLISTES

Són una violació dels Drets Humans de les dones i per tant,
un greu obstacle per assolir societats pacífiques i inclusives
per al desenvolupament sostenible.
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Apoderament, no ve donat
per ningú sinó que les dones
s’apoderen elles mateixes. Poder
propi, Poder amb, Poder per a.

CONTÍNUUM DE
VIOLÈNCIA
Té el seu origen en la discriminació i
desigualtat en les relacions dels homes sobre
les dones. Violències produïdes tant en temps
de “pau” com en temps de “guerra”.
La pau positiva és l’eradicació de totes
les violències masclistes que patim les
dones pel sol fet de ser dones.

Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible

ORGANITZACIONS
FEMINISTES
I MOVIMENTS
DE DONES

AGENDA
D’ACCIÓ

Col·lectius clau en l’assoliment dels drets
de les dones i la justícia de gènere.
Han d’estar presents als espais de presa
de decisions sobre el finançament per al
desenvolupament i comptar amb fons per
executar les seves agendes.

Propostes construïdes des
dels efectes i no des de
les causes que provoquen
la desigualtat i la
discriminació, i fragmenten
l’agenda dels drets de
les dones.

D’addis
abeba

Realitzat per:

La igualtat de gènere és
fonamental per a tots els ODS,
però les dones són les menys
beneficiades pels mitjans
d’execució.
Només el 5% dels fons d’ajuda exterior va tenir
la igualtat de gènere com a objectiu principal
al període 2012-2013.

Amb el recolzament de:

Més informació a: agendessexuals.wordpress.com
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