
	

Declaració	Agenda	2030	Feminista,	març	de	2019	
	
Aliança	Amèrica	Llatina	i	el	Carib	i	Europa	per	una	Agenda	2030	Feminista.	
Els	Drets	Sexuals	i	Reproductius	al	centre	de	l’Agenda	2030	de	Desenvolupament	Sostenible.	
	
Des	 de	 l’Agenda2030Feminista	 s’impulsa	 l’aliança	 internacionalista	 d’entitats,	 grups,	 xarxes	 i	
moviments	socials	que	comparteixen,	des	del	 feminisme	 interseccional,	 la	defensa	dels	drets	
sexuals	i	reproductius	i	dels	drets	humans	de	les	dones	com	a	prioritats	en	les	agendes	d’acció	i	
incidència	quotidiana.		

Els	 Drets	 Sexuals	 i	 Reproductius	 han	 d’estar	 situats	 al	 centre	 de	 l’Agenda	 2030	 de	
Desenvolupament	 Sostenible.	 L’enfocament	 jurídic	 sobre	 Drets	 Humans,	 expressat	 en	
Convencions	 i	 altres	 instruments	 de	 Drets	 Humans	 de	 les	 dones,	 és	 imprescindible	 però	 no	
suficient	 per	 provocar	 el	 canvi	 a	 la	 cultura	 i	 pràctiques	 socials,	 culturals	 i	 simbòliques	 que	
sustenta	 les	relacions	desiguals	de	gènere.	Per	això,	des	del	 feminisme	 interseccional,	exigim	
un	canvi	del	paradigma	patriarcal	per	aconseguir	 la	transformació	social,	dotant	de	contingut	
polític	 feminista	 els	 Instruments	 Internacionals	 de	 Drets	 Humans	 i	 els	 Objectius	 de	
Desenvolupament	Sostenible	(ODS).	

Aquesta	 aliança	 es	 posiciona	 clarament	 en	 defensa	 dels	 drets	 humans	 (socials,	 econòmics,	
polítics,	civils,	culturals,	reproductius	i	sexuals)	de	les	dones	al	llarg	del	seu	cicle	vital,	i	del	dret	
a	 la	 salut,	 des	 d’una	 concepció	 integral,	 tal	 i	 com	 l’entén	 l’Organització	Mundial	 de	 la	 Salut	
(OMS).	 Recupera	 l’afirmació	 de	 la	 reivindicació	 històrica	 de	 les	 dones	 per	 la	 llibertat	
reproductiva	i	el	control	del	propi	cos,	tant	com	a	principi	filosòfic-polític	com	del	dret	de	les	
dones	a	gaudir	la	seva	sexualitat	amb	llibertat,	amb	informació	científica	i	sense	ser	objecte	de	
cap	tipus	de	violències	ni	discriminacions.	Cal	assolir	 la	universalitat	 i	equitat	en	 l'exercici	del	
dret	 a	 la	 salut	 i	 l’afirmació	de	 la	 ciutadania	 i	 participació	política	de	 les	 dones,	 i	 n’és	part	 la	
ciutadania	sexual.	

Per	 garantir	 aquests	drets,	 que	 són	 fonamentals,	 és	 imprescindible	 consolidar	 la	 laïcitat	dels	
estats	 i	 la	 pau	 com	 a	 condició	 fonamental	 de	 la	 vida,	 integritat	 i	 salut	 de	 les	 dones	 i	 de	 la	
població	 en	 general.	 Tal	 com	 el	 compromís	 amb	 la	 prevenció	 i	 eradicació	 de	 les	 violències	
masclistes	i	l’oposició	a	tota	forma	de	discriminació	basada	en	el	sexe,	edat,	ètnia/raça,	classe,	
identitat	de	gènere	o	orientació	sexual.	

I	 per	 tal	 de	 fer	 el	 seguiment	 i	 monitorar	 els	 compromisos	 assumits	 des	 dels	 espais	
institucionals	 i	 les	polítiques	públiques,	ens	centrarem	en	6	eixos	claus	 i	exigirem	rendició	de	
comptes	per	a	cadascun	d’ells:	

1. Educació	sexual	 integral,	com	a	element	 imprescindible	en	els	currículums,	de	forma	
obligatòria,	 que	 ajudi	 a	 les	 persones	 a	 obtenir	 la	 informació,	 les	 eines	 i	 la	motivació	
necessàries	 per	 prendre	 decisions	 lliures,	 autònomes	 i	 informades	 sobre	 el	 sexe	 i	 la	
sexualitat.	 L’educació	sexual	ha	de	ser	 l’espai	per	entendre	 la	 sexualitat,	 la	diversitat	
sexual	 i	 de	 gènere,	 amb	el	 foment	 de	 la	 no-discriminació	 i	 les	 relacions	 afectives	 en	
igualtat,	 entre	 d’altres.	 Es	 tracta	 d’un	 instrument	 basat	 en	 els	 drets	 humans,	
transformador	de	 les	 relacions	entre	gèneres,	y	que	elimina	 les	 relacions	basades	en	
poder	 i	 opressions,	 i	 que	 a	 la	 vegada	 contribueix	 l’eradicació	 de	 les	 violències	
masclistes.	
	



	

2. Economia	de	les	cures	per	tal	de	contribuir	a	reconèixer	la	seva	importància	i	 la	seva	
centralitat	social	 i	econòmica.	S’entén	 la	seva	redistribució	com	quelcom	que	s’ha	de	
donar	 més	 enllà	 de	 les	 fronteres	 i	 la	 privacitat	 de	 les	 llars.	 Es	 tracta	 d’una	 nova	
organització	 social	 que	 posi	 les	 cures	 i	 la	 reproducció	 de	 la	 vida	 amb	 perspectiva	
feminista	al	centre,	que	es	reconegui	el	seu	valor	i	aportació	a	l’economia	dels	estats	i	
mundial,	 que	 s’abordi	 des	 de	 polítiques	 públiques	 compromeses,	 i	 que	 es	 proveeixi	
solidàriament	per	governs,	famílies	i	ocupadors/es.	
	

3. Laïcitat	i	fonamentalismes.	La	importància	que	els	Estats	siguin	laics	i	que	els	que	ja	ho	
són	actuïn	com	a	tal	i	facilitin	la	generació	de	polítiques	de	reapropiació	dels	espais	de	
garantia	 dels	 drets	 humans	 i	 els	 drets	 sexuals	 i	 reproductius.	 Els	 fonamentalismes	
utilitzen	la	manipulació	autoritària-emocional,	la	desinformació	i	l’ús	d’interpretacions	
extremes	 de	 les	 religions	 a	 través	 d’actors	 estatals	 o	 no	 estatals	 específics	 amb	
l’objectiu	 d’aconseguir	 poder	 i	 diners,	 estendre	 el	 seu	 control	 social,	 i	 soscavar	 les	
bases	de	les	democràcies	i	els	estats	de	dret.	

	
4. Avortament	 i	anticoncepció.	Adoptar	un	enfocament	de	drets	 sexuals	 i	 reproductius	

significa	que	aquests	drets	no	només	garanteixen	 l’accés	a	 l’atenció	en	salut	 sexual	 i	
reproductiva	 sinó	 que	 també	 garanteixen	 l’autonomia	 de	 les	 dones,	 sense	 cap	
discriminació,	per	prendre	les	seves	pròpies	decisions	en	tot	el	que	correspon	a	la	seva	
sexualitat,	 inclosa	 la	 reproducció.	 L’accés	 universal	 i	 informat	 a	 l’anticoncepció	 i	
l’avortament	 legal	 i	 gratuït	 és	 un	 dret	 fonamental	 i	 necessari	 per	 a	 la	 supervivència	
corporal,	i	per	a	l’autodeterminació	de	les	dones	en	totes	les	esferes	de	la	vida.	

	
5. Violències	masclistes.	 Impulsar	 polítiques	 per	 prevenir	 i	 eradicar	 la	 violència	 contra	

dones	 i	 nenes,	 i	 eliminar	 les	 estructures	 socials	 i	 els	 estereotips	 culturals	 que	 la	
perpetuen,	a	la	vegada	que	s’han	de	reconèixer	els	drets	de	les	dones	que	la	pateixen	
en	tot	el	procés:	prevenció,	atenció,	protecció	i	sanció,	recuperació,	i	reparació.	

	
6. Discursos	d’odi	 /	 Estigma	 i	 discriminació	 (LGTBI	 i	 Feminismes)	 són	 l’exclusió	 i	 l’atac	

directe	de	persones	o	grups	als	que	es	margina	i/o	discrimina,	 	a	causa	de	prejudicis,	
creences	 o	 valoracions	 precipitades,	 sense	 fonaments	 ni	 certeses,	 sovint	 sense	
conèixer	 aquestes	 persones,	 i	 que	 influeixen	 i	 condicionen	 els	 punts	 de	 vista	 i	 les	
maneres	d’actuar.	

	
Aquesta	declaració	és	el	marc	de	consens	de	 les	parts	 integrants	de	 l’aliança	per	establir	 les	
accions	 d’incidència	 política,	 de	 participació	 i	 de	 lideratge	 global	 i	 local	 necessàries	 per	
incorporar	 la	mirada	feminista	en	defensa	dels	drets	de	 les	dones.	Aquesta	aliança	treballarà	
tant	en	l’àmbit	global	i	fòrums	internacionals	i	regionals	com	en	l’àmbit	local	i	regional	amb	la	
definició	d’instruments	perquè	els	governs	incorporin	de	forma	transversal	la	mirada	feminista	
en	els	seus	plans	de	desenvolupament	dels	ODS.	

	

	

	



	

Impulsen	la	Declaració	Agenda	2030	Feminista	les	organitzacions	i	xarxes	d’entitats	i	
associacions	següents:

Agenda	2030	Feminista	

Creación	Positiva	

L’Associació	Drets	Sexuals	i	Reproductius	

Fundación	para	Estudio	e	Investigación	de	la	Mujer	(FEIM)	

Consell	Nacional	de	les	Dones	de	Catalunya	(CNDC)	

Red	de	Salud	de	las	Mujeres	Latinoamericanas	y	del	Caribe	(RSMLAC)	

Red	de	Educación	Popular	entre	Mujeres	de	Latinoamérica	y	el	Caribe	(REPEM)	

Wide+	

Alianza	por	la	Solidaridad	

Centro	Ecuatoriano	de	Desarrollo	y	Estudios	Alternativos	(Cedeal)	

Centro	Mujeres	A.C.	

Adliga:	Women	for	Full	Citizenship	

Coordinadora	de	la	Mujer	

Kulu	

Fundació	Aroa	

Almena	Cooperativa	Feminista	

Xarxa	de	Dones	per	la	Salut	

CooperAcció	

Dona	Llum	

Sida	Studi	

Dones	amb	Empenta	

Fundació	SURT	

Mujeres	Pa’lante	

Consell	Nacional	de	la	Joventut	de	Catalunya	(CNJC)	

Associació	Dona	Balàfia	

Assexora’tgn	

Plataforma	LGTBIcat	

	

Adhesions:	http://bit.ly/declaracio2030feminista	

Informació:	info@agenda2030feminista.org	/	www.agenda2030feminista.org



	
	

	

	
	

	

	


