ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS
I ELS ASSENTAMENTS HUMANS
SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS,
RESILIENTS I SOSTENIBLES
Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista
L’exercici ple del dret a la ciutat i a l’espai comunitari
per part de les dones no pot entendre’s sense el dret
associat que qualsevol dona ha de poder viure una vida
lliure de violències.

Com determina el sistema
patriarcal el dret de les dones
a l’espai comunitari?
Les violències masclistes són evidents en cada racó de
la ciutat i de l’espai social comú generat pel sistema patriarcal. La por a patir agressions sexuals i/o sexistes en
l’espai públic per part de les dones i nenes limita greument l’exercici del dret a la ciutat, ja que restringeix la
seva mobilitat i l’ús d’alguns d’aquests espais. Si a això
afegim unes altres variables d’opressió com ara una
situació administrativa irregular, diversitat funcional,
edat, exercici del treball sexual, identitat de gènere i sexual, ètnia, etc., llavors l’exercici del dret es restringeix
encara més. El feminisme ha visibilitzat i denunciat que,
en el sistema patriarcal, a les nenes se les socialitza en
la por i que aquesta por a ser agredides actua com un
mecanisme de control i pèrdua d’autonomia i llibertat.
Encara que les violències masclistes, i per tant les violències sexuals, són de caràcter estructural, moltes de
les respostes que s’ofereixen són polítiques individualitzadores que s’orienten des d’un prisma d’acció individual versus acció col·lectiva. Les expressions diverses
de les violències masclistes que es donen a les ciutats
visibilitzen que l’espai públic és un espai polític on les
persones executen els rols de gènere hegemònics i on
les relacions de poder no només estan presents sinó
que configuren aquests espais.
Existeix una violència sexual explícita amb agressions
sexuals i sexistes que coexisteix amb una violència sexual implícita que “ensenya” les dones a no ser violades,
a evitar certs llocs a certes hores, a no vestir com una

vulgui, a evitar certs espais, en lloc d’ensenyar als homes a no violar. Una cultura que aconsegueix que quan
una dona és agredida se senti culpable. La por i la culpa
com a mecanisme de control de les dones i com a forma d’opressió.
És a dir, que la violència sexual explícita es produeix
gràcies a un context de violència simbòlica patriarcal
que, com la defineix Rita Segato: “és l’argamassa que
sosté i dona sentit a l’estructura jeràrquica de la societat”. És a dir, és una violència que converteix en natural el que és un exercici de desigualtat social perquè el
patriarcat aconsegueix que la violència simbòlica esdevingui natural i elimina, d’aquesta manera, les possibles
resistències del grup oprimit.
Per aconseguir ciutats segures per a totes les dones és
necessari que l’Agenda 2030 i les polítiques de seguretat i urbanisme dels països abandonin els punts de
vista androcèntrics pels quals, si no hi ha criminalitat,
automàticament hi ha seguretat. Perquè, la majoria de
les agressions sexistes que pateixen les dones no estan
tipificades com a delicte en els codis penals dels diferents països. Per això resulta indispensable rompre amb
la divisió entre espai públic i espai privat en les politiques de seguretat i d’urbanisme i integrar la perspectiva de gènere i feminista a l’hora de formular-les.

Quines iniciatives feministes pel
Dret a la Ciutat coneixem?
Les iniciatives sorgides des del feminisme per garantir
el dret de les dones a la ciutat són moltes i diverses. Des
de la iniciativa “Take Back The Night!”, sorgida en la
dècada dels 70 de grups de dones a l’Amèrica del Nord i
a través de la qual es promovia que les dones ocupessin
els carrers, fins a les “Jane Jacobs Walk”, caminades de
veïns i veïnes en les quals observen, analitzen i actuen
per millorar les seves ciutats i poblacions des de l’ac-
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ció comunitària. Actualment, els protocols d’actuació
contra les agressions sexuals i sexistes sorgits en els
col·lectius feministes de diferents barris i poblacions
on l’autodefensa feminista és la clau per a l’eradicació de
les violències sexuals, actuen com a instrument per a
l’empoderament de les dones i per aconseguir la transformació social. S’aconsegueixen així, en alguns casos,
processos de construcció comunitària realment innovadors en els quals participen tots els agents socials,
institucionals i comunitaris del territori i on es generen
aliances amb un potencial transformador que consolida
el canvi.

Quina és la ciutat que volem?
Repensar la ciutat des d’una perspectiva feminista és
deixar de generar espais des d’una lògica productivista i
mercantilista i començar a pensar en entorns que prioritzin les persones que els utilitzen (Blanca Gutiérrez Valdivia). L’urbanisme feminista reclama posar les persones
en el centre del disseny i planificació de les ciutats, fent
visible i revaloritzant la feina d’atenció i cura, i la reproductiva, des del reconeixement que totes som independents, persones que atenen i que volen ser ateses.
El disseny de les ciutats no és neutre, sinó que ve determinat i reprodueix les relacions jerarquitzades que es
donen en les societats patriarcals, on a unes activitats
se les dota de més valor que a unes altres. A les ciutats
que habitem s’ha prioritzat la mobilitat del vehicle privat
a davant del públic i estan dissenyades per donar prioritat a recorreguts protagonitzats pels homes mentre que,
en el treball d’atenció i cures realitzat per les dones, els
trajectes són més curts, més nombrosos durant el dia i
fets majoritàriament en transport públic.

Legislació a Catalunya

Per què necessitem una Nova
Governança Mundial?
Gràcies als moviments populars i socials i al moviment
de dones i feminista ha estat possible incloure el Dret a
la Ciutat en el document final de la declaració de la Nova
Agenda Urbana Hàbitat III. Tanmateix, segueixen essent els Estats els que decideixen sobre la Nova Agenda
Urbana sense comptar amb la participació substantiva
de les ciutats. Això mateix passa amb l’Agenda 2030, on
les ciutats, que son les responsables primeres de la seva
implementació, no tenen capacitat per decidir. Segueixen relegades en la governança global encara que acullen la major part de la població mundial. Normalment,
les ciutats del món no tenen competència sobre les polítiques de migració i/o de persones refugiades i, a més a
més, estan infrafinançades, encara que sigui on recauen
els reptes globals més grans de la població mundial.

Volem una
ciutat que
tingui cura
de la gent,
una ciutat
feminista.

Es necessària una nova governança global en la qual
les ciutats i la seva ciutadania participin en la presa de
decisions, així com una governança global en la qual
les organitzacions del moviment de dones i feminista
estiguin representades, participant i decidint de forma
substantiva.

Mesura de govern “Barcelona Ciutat de Drets”, Ajuntament de
Barcelona, 2017.
Pla de Justícia de Gènere. Ajuntament de Barcelona, 2016.

Legislació a El Salvador

Declaració Universal dels Drets Humans, 1945.
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 1966.
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
Convenció Interamericana per prevenir, sancionar i eradicar la
violència contra la dona. Convenció de Belem do Para, 1994.
Carta Mundial pel Dret a la Ciutat V Fòrum Social Mundial, Porto
Alegre, 2005.
Declaració de Santa Cruz de la Sierra, abril del 2004. Primer Congrés
Llatinoamericà de Ciutats i Governs Locals Iniciativa de la Federació
Llatinoamericana de Ciutats, Municipis i Associacions de Governs
Locals.
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Més informació a: agenda2030feminista.wordpress.com
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Declaració Universal dels Drets Humans, 1945.
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 1966.
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació
contra la Dona (CEDAW).
Convenció del Consell Europeu per a la Protecció dels Drets Humans
i les Llibertats Fonamentals, 1950.
Carta Social Europea, 1961.
Carta de Drets Fonamentals de la UE, 2000.
Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat, 2000.
Carta Mundial pel Dret a la Ciutat V Fòrum Social Mundial, Porto
Alegre, 2005.
Carta Europea de la Dona a la Ciutat, Comissió Europea, 1995.
Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Barcelona, aprovada
el 2011.

Enfront de la ciutat neoliberal i patriarcal en la qual hi
ha “ciutats sense ciutadania i ciutadania sense ciutats”
(Enrique Ortiz) i enfront de les Smart Cities, l’urbanisme feminista ens proposa la ciutat cuidadora i feminista.
Una ciutat que et permet tenir cura dels altres i que en
tinguin de tu també, una ciutat lliure de tot tipus de violències, també de violències masclistes. Una ciutat inclusiva de tota la diversitat i vivible per a la ciutadania.

Amb el suport de:
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