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Les ODM y la Agenda de Desenvolupament Post 15
setembre 2013

Si bé la Declaració del Mil·lenni aprovada l’any 2000 planteja un conjunt 
d’importants propòsits per a eradicar la pobresa i reduir les desigualtats, 
tant els objectius com les metes acordades pels governs, amb clara 
exclusió de la societat civil, van reduir de manera dràstica les 
aspiracions inicials.

A menys d'un any i mig de complir-se la data fixada per a l'assoliment de les 
metes acordades, 2015, la ONU va crear un Grup d’Alt Nivell de Persones 
Eminents (GAN) per a dur a terme una consulta global que serveixi de base per a la 
construcció d’una Agenda de Desenvolupament posterior al 2015.

El dèbil abast de les ODM segons lʼinforme del GAN:

Si bé les xarxes feministes regionals van mantenir des del principi d’una posició 
crítica respecte del caràcter minimalista dels Objectius i Metes establerts, els 
resultats de la consulta realitzada per el GAN, permet afirmar que els compromisos 
adquirits pels governs, estan lluny de respondre a les necessitats de milions de 
persones que viuen en condicions de pobresa en el món sencer.
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En aquest sentit, destaca com una de les principals qüestions el fet que els 
Objectius i Metes acordats per els governs no van ser objecte d’un procés 
democràtic de consulta que permetés recollir les opinions d’actors i actores diverses 
que treballen a favor dels drets humans, la justícia social i la no discriminació.

La falta d’integritat a l’abordatge dels Objectius i Metes seleccionats, així com 
l’èmfasi als aspectes quantitatius de les mateixes, constitueix una altra de les 
debilitats, el que sumat a la falta de sistemes fiables de medició i, de transparència 
a la informació pública, impedeixen una valoració exhaustiva dels assoliments 
aconseguits fins la data per cada un dels països. 

La falta d’especificitat cultural i de gènere és una altra de les carències senyalades, 
el que suposa una tendència a homogeneïtzar a les persones pobres amb 
independència de les situacions especifiques de discriminació i exclusió que 
aquestes s’enfronten a raó del sexe, de la classe, de la pertinença ètnica, 
discapacitat i orientació sexual, entre d’altres.

La falta d’integritat dels Objectius i Metes, impedeix establir les imprescindibles 
connexions entre la pobresa i la discriminació en vers les dones, com si fos possible 
reduir la pobresa o universalitzar l’accés als serveis públics de la salut i la educació, 
al marge de les profundes asimetries que caracteritzen als països més pobres. 
Precisament les veus consultades per el GAN coincideixen a afirmar que les 
desigualtats de tota índole, constitueixen un dels factors estructurals que 
impedeixen avançar a la eradicació de la pobresa.

fotografía: Lorena Pajares 
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Principals qüestions al document del GAN:

El document final del GAN no estableix de forma clara la pertinença i centralitat que 
la Convecció per a la Eliminació de totes les Formes de Discriminació en vers la 
dona, el Programa de Població i Desenvolupament i la Plataforma d’Acció Mundial 
té  una agenda de desenvolupament integral.

D’altra banda, diverses veus d’activistes de drets humans i feministes han realitzat 
una seriosa qüestió al document presentat pel GAN al final de la consulta global, 
destacant com una de les seves principals deficiències un enfocament que legitima 
un model de “desenvolupament” incompatible amb els termes de la Declaració i els 
Objectius prioritzats. 

El llenguatge del document presentat pel GAN insisteix a col·locar el creixement 
econòmic sostingut, com el principal factor que asseguraria la eradicació de la 
pobresa i la eliminació de la discriminació en vers les dones, com a principals 
desafiaments de l’agenda de desenvolupament post 15, emetent l’anàlisi de la crisi 
global del model neoliberal a les seves dimensions ètiques, polítiques, 
econòmiques i ambientals.

Pel conjunt de veus consultades està clar que, mentre prevalguin polítiques 
macroeconòmiques centrades en el creixement econòmic sense redistribució, les 
bretxes de desigualtat es profunditzaran, tal i com ha succeït a l’Amèrica Llatina, la 
regió més desigual del planeta.
Les constants i poc fonamentades referències a la associació entre el sector privat i 
els governs per a encarar els desafiaments d’una agenda integral de 
desenvolupament, representa un altre dels aspectes problemàtics del document 
presentat pel GAN. Semblava que de forma deliberada s’omet les enormes 
diferències entre petites i mitjanes empreses i les grans transnacionals que han 
monopolitzat els mercats regionals.
De fet, les persones consultades reconeixen que a pesar que la petita i mitjana 
producció representa el 50% del PIB i la força de treball dels seus respectius 
països, són aquestes les més perjudicades pels  tractats de lliure comerç que  han 
estat dissenyats per a enfortir el monopoli de les transnacionals.

Un altre dels problemes crucials qüestionats particularment per les/pels joves és el 
problema de la desocupació en relació directa amb l’accés i la qualitat de la 
educació. En l’actual esquema de creixement econòmic dels països pobres, la 
tendència predominant és la d’oferir ocupació precària, amb baixos salaris i sense 
seguretat social.

En relació amb l’anterior, les restriccions creixents que Europa i els Estats Units 
imposen a la migració, redueix encara més les possibilitats que tenen les/els joves 
d’obtenir ocupació que els permeti satisfer les seves necessitats de manera més 
estable.
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Aquest és un butlletí produït pel Programa Feminista La Corriente i Cooperacció. 
Trobareu més informació a www.lacorrientenicaragua.org o 

http://www.cooperaccio.org/ http://cooperaccio.org/plataforma/
a facebook: /programafeminista.lacorriente  /cooperaccio

twitter: @lacorrientenica @Cooperaccio
Amb el suport de:

El document oficial reconeix que la sobirania alimentària dels països pobres 
representa una clau per a la reducció de la pobresa, no obstant, evita pronunciar-se 
sobre la concentració de la terra i el monocultiu com a obstacle principal que han de 
ser remoguts a través de polítiques públiques que asseguren una justa redistribució 
de la terra.  

La corrupció, els límits a la llibertat d’expressió i l’absència de mecanismes 
d’interlocució entre les diverses veus de la societat civil i els Estats, representa un 
altre dels principals desafiaments identificats per les diverses veus consultades per 
el GAN, de cara a la construcció d’una agenda integral de desenvolupament. El 
monopoli que els partits polítics del Nord i el Sud exerceixen en la formulació de 
polítiques públiques, constitueix un serio obstacle per a avançar en la reducció de la 
pobresa i de les desigualtats. 

El debilitament d’Estats laics com a tendència en molts països del Sud, ha afavorit 
l’increment de la influència que els fonamentalismes religiosos tenen en el 
reconeixement i l’exercici dels drets sexuals i reproductius de dones i homes. El 
document de consulta presentat per el GAN no analitza la intrínseca relació entre la 
existència d’estats confessionals i la violació sistemàtica del drets esmentats.

Front a aquest panorama diverses organitzacions, xarxes i moviments socials, 
incloent-hi el feminista, han denunciat la falta de coherència dels governs del Nord i 
del Sud per abordar les causes estructurals i multidimensionals de la pobresa que 
afecta a milions de persones en el planeta.

La possibilitat de construir una veritable agenda de desenvolupament més enllà del 
2015, només serà possible si els governs, les institucions financeres multilaterals i 
la cooperació al desenvolupament adopten una postura crítica i autocrítica respecte 
de la cada vegada més evident incompatibilitat entre models neoliberals i els 
objectius del desenvolupament sostenible.
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