NOTA DE PREMSA

El Seminari ‘Agenda 2030 Feminista’ es tanca
cridant a la vaga de demà
 Davant del creixement de fonamentalismes i extremismes,
activistes i institucions coincideixen en la necessitat “urgent” de
“fer una agenda ofensiva que inclogui els feminismes i els drets de
les dones de manera transversal”
 Una setantena de participants a la jornada internacional celebrada
a Barcelona on s’ha denunciat l’impacte dels moviments anti-drets
sobre la vida de les dones i les persones LGTBI

Barcelona 7 de març de 2019 -.
Carregades d’arguments per manifestar-se demà, 8 de març, als carrers per reivindicar
els drets de les dones han sortit les participants aquest matí al seminari ‘L’agenda 2030
i els drets sexuals i reproductius en un context polític global d’increment dels
fonamentalismes’ celebrat al Pati Manning , a Barcelona. L’han organitzat Creación
Positiva i l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, amb el suport de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i hi han acudit una setantena de
persones, vinculades sobretot al teixit associatiu i a diferents administracions. Una de
les conclusions de la trobada és que davant del creixement de fonamentalismes i
extremismes, activistes i institucions coincideixen en la necessitat “urgent” de “fer una
agenda ofensiva que inclogui els feminismes i els drets de les dones de manera
transversal i amb polítiques específiques de drets sexuals i reproductius i LGTBI”.
La relatora especial de les Nacions Unides en l’esfera dels Drets Culturals, Karima
Bennoune, ha defensat en aquest sentit la defensa de l’educació no sexista per trencar
“el sistema educatiu patriarcal” que duu a una societat patriarcal. El director executiu
del Fòrum Parlamentari Europeu sobre Població i Desenvolupament (EPF), Neil Datta,
ha advertit de l’“esforç per crear nova marca” que fan els grups extremistes: “Els que
anaven contra l’avortament han canviat el missatge i defensen la protecció de la vida,
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la família tradicional patriarcal i la llibertat religiosa”. A més d’exposar que són
missatges més amagats i perillosos, Datta asegura que tenen bones fonts de
finançament i estan molt ben organitzats. Al llarg de la jornada s’ha denunciat
l’impacte dels moviments anti-drets sobre la vida de les dones i de les persones LGTBI i
s’ha parlat de com fer-hi front.
Ha tancat el seminari el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani,
que ha mostrat mà estesa per “generar sinèrgies i defensar els drets de les dones en
tots els àmbits”. “Els defensarem -hi ha afegit- sense cap tipus de pudor, perquè no
permetrem que l’onada reaccionària ocupi l’espai públic”. I el mateix conseller ha
convidat les assistents a la vaga de demà 8M: “Sobren els motius per mobilitzar-se”.

---------------------------------------------

Què és l’Agenda 2030 Feminista?
L’Agenda 2030 Feminista és un programa d’acció que sorgeix de la llarga trajectòria de
col·laboració entre les entitats catalanes Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i
Reproductius, que treballem en la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR)
com a centre de la defensa dels Drets Humans de les Dones. Compta amb el suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
El programa vol contribuir a la garantia real dels DSiR i que aquests Drets Humans de
les Dones, inclosos en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, marquin les
polítiques públiques de manera transversal a través del procés d’implementació de la
mateixa agenda, tant a nivell local com global.
L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i
moviments socials que compartim la defensa dels DSiR, dels Drets Humans de les
Dones i del Feminisme com a prioritat dins de les nostres agendes d’acció i incidència
quotidiana. L’objectiu: que l’Agenda 2030 incorpori una perspectiva feminista i de
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drets humans per tal de que es garanteixen els drets humans de les dones i els drets
sexuals i reproductius.
Des del feminisme, entenem i visibilitzem el vincle evident que hi ha entre cada
Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS), els drets humans de les dones i els
drets sexuals i reproductius. Aquest vincle no està present en els 17 ODS oficials i, per
tant, existeix el risc que l’Agenda 2030 estigui, des de l’inici, “deixant a molta gent
enrere“. Si volem realitzar canvis estructurals que aportin a la transformació social és
indispensable visibilitzar i treballar des d’aquest vincle.
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