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NOTA DE PREMSA 

Activistes i institucions aposten per una agenda 

ofensiva feminista per aturar els 

fonamentalismes 

 Davant del creixement dels extremismes, es veu l’educació 

afectiva i sexual com una eina clau per a la transformació de la 

societat 

 Una setantena de participants en una jornada internacional 

celebrada a Barcelona per denunciar l’impacte dels moviments 

anti-drets sobre la vida de les dones i les persones LGTBI 

 Dijous es presenta a les Nacions Unides la ‘Declaració Agenda 2030 

Feminista’, liderada per entitats catalanes 

 

Barcelona 11 de març de 2019 -. 

Elaborar 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 ha de ser una de les prioritats per donar resposta a l’augment dels 

fonamentalismes i extremismes que amenacen aspectes de la vida quotidiana de les 

dones. Així es va exposar en el Seminari ‘Agenda 2030 Feminista. L’agenda 2030 i els 

drets sexuals i reproductius en un context polític global d’increment dels 

fonamentalismes’, celebrat dijous passat a Barcelona. La trobada, organitzada per 

Creación Positiva i l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, amb el suport de 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, va aplegar una setantena de 

persones al Pati Manning.  

Alguns resultats d’aquesta intensa jornada de treball amb convidades internacionals, 

celebrada la vigília del 8M, s’exposen aquests dies a Nova York en el marc del 63 

període de sessions de la Comissió de la Condició  Jurídica i Social de la Dona de 

Nacions Unides (CSW63). Dijous (14 de març), serà el torn de les entitats catalanes 

presents a Nova York, perquè es farà pública la ‘Declaració Agenda 2030 Feminista’.  
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Aquest document, que es va començar a treballar fa just un any durant la CSW62, té la 

intenció de ser una eina base d’acció a l’hora de fer incidència política per posicionar 

els drets sexuals i reproductius. La Declaració l’han liderada Creación Positiva i 

l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, i hi han participat entitats de tot Europa, 

de Llatinoamèrica i del Carib. 

En el seminari de Barcelona, la relatora especial de Nacions Unides en l’esfera dels 

Drets Culturals, Karima Bennoune, va animar a denunciar els casos de vulneracions de 

drets culturals que es coneguin i va reivindicar “una resposta contundent” per plantar 

cara als fonamentalismes  que “intenten carregar-se drets i estigmatitzen les 

defensores dels drets humans”. Bennoune va apuntar la necessitat d’una aposta per 

una educación no sexista per “trencar el sistema educatiu patriarcal”. El director del 

Fòrum Parlamentari Europeu sobre Població i Desenvolupament (EPF), Neil Datta, va 

analitzar  l’“esforç dels fonamentalistes per crear nova marca”: “Ara no van només 

contra avortament, sinó que defensen termes com la protecció de la vida, la família 

tradicional patriarcal i la llibertat religiosa”. Hi va afegir que són moviments que es 

mouen molt bé entre les institucions i en la creació de les anomenades  ‘fake news’, i 

reben finançament d’oligarques rusos i multimilionaris dels EUA i d’Europa. Pel que fa 

a com combatre’ls, Datta va recomanar treballar en xarxa per estudiar-los: “Ells ens 

coneixen molt a nosaltres. N'hem d'aprendre i saber qui tenim a davant per preveure 

seves accions". 

En la mateixa línia, la coordinadora de Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 

del Caribe (RSMLAC), Sandra Castañeda, va lamentar una reacció sovint tardana per 

defensar els drets de les dones. "Identifiquem tard els atacs. Porten més de 15 anys 

treballant i hem subestimat el seu poder per mobilitzar agendes polítiques. Fins al bus 

[Hazteoir] no ens n'hem adonat!", va indicar. Malgrat tot, està convençuda que “es pot 

fer caure el patriarcat”. “Els fonamentalismes són la renovació del patriarcat", va 

concloure. 

Des de l’Agenda 2030 Feminista, Montse Pineda i Almudena Rodríguez van insistir en 

la importància del treball fet en xarxa i també en la necessitat de fer un pas més: 

"Estem en lògica de reacció i hem de fer el pas per crear agenda", va proposar Pineda. 

Mentre que Rodríguez va reclamar una aposta per l’educació afectiva i sexual. 

“Deixem-nos de retòrica - va dir-, perquè una bona educació afectiva i sexual és l’eina 

clau per a la transformació de la societat”. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va tancar el seminari 

amb una invitació a "generar sinèrgies per defensar els drets en tots els àmbits, posant  



   

Seminari #Agenda2030Feminista   

 

 

al centre els drets sexuals i reproductius”. I hi va afegir: “Els defensarem sense cap 

tipus de pudor i no permetren que l'onada reaccionària ocupi l'espai públic". En nom 

de les entitats i xarxes feministes, Sílvia Aldavert, va demanar al conseller tenir veu en 

les polítiques del sector, més recursos i també “protecció per a les defensores dels 

drets humans de les dones”. 

 

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 

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. 

http://www.agenda2030feminista.org/
http://www.creacionpositiva.org/
http://lassociacio.org/
http://lassociacio.org/

