GARANTIR MODALITATS
DE CONSUM I PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES
Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista

L’actual model capitalista de producció i
consum està provocant una destrucció de
l’ecosistema i un auge de la desigualtat entre
la població mundial. Les mesures que cal
adoptar per a regular aquesta situació han
de ser urgents i definitives. Les reformes
proposades pels diferents governs en matèria
d’ús eficient de recursos i energia són
insuficients davant l’avançat estat de destrucció
del medi natural. Aquestes reformes han
d’estar orientades tant a restablir un model de
consum sostenible com a incloure, en les seves
formes legislatives, limitacions en matèria
de contaminació de les diverses indústries.
La gran majoria del treball reproductiu i de cures del sistema de producció capitalista continua recaient sobre
les dones de llarg a llarg de tot el planeta. És en el context del treball reproductiu on es desenvolupen majoritàriament les cures relacionades amb l’alimentació.
Hi ha, per tant, una relació directa entre les dones que
realitzen el treball reproductiu i les lògiques de consum
dins dels marcs de la indústria alimentària.
El sector de l’alimentació representa al voltant del 30%
del consum total d’energia en el món i un 22% del total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i, no
obstant això, continua sent imprescindible per a la sobirania i la seguretat alimentària de la població mundial.

El treball productiu i reproductiu:
perspectives ecofeministes
L’ecofeminisme va sorgir en els anys seixanta i setanta,
en un context de crítiques al sistema, on es troba una
relació entre l’explotació que el sistema econòmic exerceix sobre les dones i l’explotació que exerceix sobre

la natura. Hi ha diferents corrents dins de l’ecofeminisme (essencialisme i constructivisme), però totes elles
coincideixen en un principi fonamental: el sistema econòmic li està declarant la guerra a la vida.
Els éssers humans som interdependents i ecodependents. Necessitem cures en les diferents etapes de la
nostra vida (de les quals s’han encarregat tradicionalment les dones) i depenem totalment del nostre entorn
natural per a alimentar-nos i poder sobreviure. En definitiva, el sistema econòmic està esprement els dos processos bàsics dels quals depèn la vida per tal de buscar
benefici i acumular capital. Això té efectes devastadors
per a la vida humana i l’entorn natural.
El sistema cisheteropatriarcal invisibilitza les vulnerabilitats del cos passant per alt les necessitats de cures.
Juntament amb el sistema capitalista individualitzador,
ambdós es basen en una construcció social de fantasia
entorn del cos-llibertat infinita dels subjectes. Al seu
torn, el sistema econòmic s’instaura en una filosofia
tecno-científica que justifica l’ús i l’explotació de l’entorn natural en favor del “desenvolupament” de l’home.
La natura al servei de l’ésser humà, la consolidació de
l’antropocentrisme.
Actualment, un dels grans problemes radica en la forma d’organització geogràfica de les nostres ciutats. A
les ciutats més grans, a penes es produeix res que sigui necessari o imprescindible per a la vida i, per consegüent, els nuclis urbans estan totalment supeditats
i són dependents de la producció externa. Això no tan
sols crea un augment en els processos logístics de
transport, sinó que a més exigeix la creació d’una forma
d’agroindústria extensiva, latifundista i centralitzada.
La megadependència que presenten les ciutats en l’actualitat fa que existeixi un espai de fractura entre el treball productiu i el reproductiu, i, per tant, augmenta la
dificultat per tal que ambdós es sostinguin equilibradament. L’actual model de treball productiu no està pensat per a garantir el treball reproductiu, de la mateixa
manera que el sistema de producció i consum no està
preparat per a mantenir l’equilibri de l’entorn natural del
qual depèn. Parlar de reducció de consum o de control
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productiu, i encara més fer-ho amb projeccions legislatives, s’ha convertit en un dels grans tabús polítics del
nostre temps (Yayo Herrero, 2013).

Es pot assolir l’ODS 12 sense garantir
els Drets Sexuals i Reproductius?
La necessitat de garantir els Drets Sexuals i Reproductius
és fonamental per a construir espais i treballs col·lectius
que fomentin la producció i el consum responsables. La
vinculació entre l’heteropatriarcat i el sistema capitalista va ser detonant del procés de separació entre el
treball productiu i reproductiu. En l’àmbit del treball reproductiu, sia pels vincles de les dones amb les cures de
l’alimentació o pel treball amb la terra realitzat majoritàriament per dones en el desenvolupament d’una agricultura familiar, la relació de les dones amb el sistema
de producció i consum alimentaris és definitiva (Yayo
Herrero, 2018).

El feminisme i l’antiracisme:
claus per al canvi de cultures de consum

Incrementar les lògiques d’un consum sostenible i just
millorarà el descens de desigualtat entre poblacions.
Les situacions de les dones que acaben fent treballs en
situació de semiesclavitud, especialment en els entorns
de la indústria de producció agroecològica, han de ser
tingudes en compte, denunciades i posades en primeres
línies d’importància en la lluita feminista.
La creació d’una ciutadania conscient i crítica en les
seves formes de consum es converteix en prioritat: la
construcció d’una identitat ciutadana que comprengui
la seva emancipació a través de la sostenibilitat amb el
seu mitjà.
És important analitzar l’estreta relació que hi ha entre
producció, consum, alimentació, economia de les cures
i salut. La cultura de consum d’aliments està definitivament relacionada amb la salut.
Hi ha, per tant, una similitud entre l’explotació de la terra
i l’explotació del cos de les dones per part del capital. El
paper de les dones és definitiu a l’hora de crear un canvi
transformador en les cultures de consum.

L’economia feminista ha de ser interseccional per a tractar de col·laborar amb diverses lluites i perspectives que
posen de manifest les controvèrsies del sistema de producció i consum. És important citar les lluites compartides amb l’antiracisme, com la que va tenir lloc a Espanya
en el 2017, davant la violència sexual patida per les dones marroquines en els camps de recollida de la maduixa. Les condicions de producció del sistema capitalista
patriarcal tenen efectes encara més devastadors per a
les dones que provenen del sud global.

Legislació Catalunya

Realitzat per:

Més informació a: www.agenda2030feminista.org

Legislació Colombia

• Declaració Universal Drets Humans, 1948.
• Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
• Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de
Discriminació contra la Dona (CEDAW), 1979.
• Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, 1995.
• Consens de Montevideo, Primera Conferència Regional
de Població i Desenvolupament, 2013.
• Llei per a la gestió del Canvi Climàtic en Colòmbia, 2018.
• Llei 1900-2018. Criteris d’equitat de gèneres en l’adjudicació
de les terres ermes, habitatge rural, projectes productius.
• Llei 1731-2014. Reactivació del sector agropecuari, pesquer,
aqüícola, forestal i agroindustrial i de la Corporació Colombiana
de Recerca Agropecuària (CORPOICA).
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• Declaració Universal Drets Humans, 1948.
• Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966.
• Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de
Discriminació contra la Dona (CEDAW), 1979.
• Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, 1995.
• Carta de Drets Fonamentals de la UE, 2000.
• Resolució del Parlament Europeu sobre pobresa
i perspectiva de gènere, 2016.
• Reglament (CE) núm. 178/2002 sobre els principis
de la legislació alimentària.
• Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic, 2019.
• Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris a Catalunya.
• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes.
• Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a
Catalunya, 2019.
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