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El Consens de Montevideo: 
algunes notes esperançadores

octubre 2013

Del 12 al 15 d'agost del 2013 es va realitzar a Montevideo, Uruguai, la 
primera reunió de la Conferència Regional sobre Població i 
Desenvolupament d'Amèrica Llatina i el Carib, organitzada per la 
Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) amb el 
suport d'altres agències del Sistema de Nacions Unides. 

Aquesta Conferència va tenir com a propòsit realitzar un balanç sobre els avanços, 
obstacles i desafiaments que han enfrontat els governs de la regió, en la 
implementació del Programa d'Acció de la Conferència Internacional de Població i 
Desenvolupament (Cairo, 1994). 
A més del document balanç preparat prèviament per la CEPAL, el qual va servir de 
base per a les discussions oficials durant la Conferència, va ser aprovat el 
document conegut com a “Consens de Montevideo”, el qual sintetitza els principals 
compromisos que assumeixen els governs a curt, mitjà i llarg termini.
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Entre els aspectes positius continguts en els principis del Consens de Montevideo, 
destaca la reafirmació de la vigència del Programa d'Acció de Població i 
Desenvolupament, com a part substantiva de l'agenda de desenvolupament 
després del 2015, i la crida als governs i Agències de les Nacions Unides perquè 
actuïn en coherència amb aquest i altres instruments de drets humans formulats en 
el marc de la IV Conferència Mundial de la Dona, La Conferència de Durban i la 
Conferència de Riu, entre unes altres. 

En relació al seguiment al Programa d'Acció del Caire després del 2014, destaca la 
creació de mecanismes de coordinació nacional amb participació d'organitzacions 
de la societat civil, una de les funcions principals  serà la de mantenir el vincle amb 
la Conferència Regional. En cas d’aconseguir-ne la conformació de mecanismes 
participatius i transparents, el Consens de Montevideo podria convertir-se en un eix 
que articuli el  conjunt de polítiques públiques, així com, de la cooperació Sud-Sud. 

De la mateixa manera i tenint en compte que en molts 
països de la regió prevalen sistemes de governs 
autoritaris i corruptes, resulta de summa importància que 
el Consens de Montevideo reafirmi l'Estat de dret, la 
transparència i l'àmplia participació de la societat civil, 
com a condicions imprescindibles per avançar en 
l'agenda de població i desenvolupament. 

El punt de partida en matèria de compromisos:

Els governs de la regió reconeixen l'impacte que les mesures econòmiques 
coercitives, la pobresa i les desigualtats tenen sobre amplis sectors de les societats 
llatinoamericanes i del Carib, especialment en les dones, els pobles indígenes i afro 
descendents. Per enfrontar aquestes causes estructurals, el Consens de 
Montevideo considera la necessitat d'impulsar polítiques públiques per eradicar la 
pobresa, amb enfocament de drets humans, de gènere i interculturalitat.

Amb el propòsit de millorar el marc de polítiques, els sistemes de planificació i els 
de rendició de comptes, el Consens de Montevideo assumeix el compromís 
d'independitzar de forma plena els sistemes nacionals d'estadístiques i construir 
sistemes integrats d'informació que assegurin qualitat, con fiabilitat i sentit 
d'oportunitat. 

Per primavera vegada una declaració oficial de les conferències regionals reconeix 
la falta de laïcisme d'alguns Estats de la regió i el seu impacte negatiu en l'exercici 
dels drets sexuals i reproductius. L'assegurar una educació universal, laica i de 
qualitat que inclogui educació sexual integral per a adolescents i joves, representa 
un avanç significatiu, almenys en termes formals.
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Salut Sexual i Reproductiva:  

En matèria de salut sexual i reproductiva,el document de consens contempla de 
forma explícita que amb freqüència les estadístiques oficials solen ocultar els alts 
nivells de mortalitat materna, com a conseqüència de la penalització de 
l’avortament. En tal sentit, resulta un avanç significatiu que els governs s'hagin 
compromès amb l'adopció de les següents mesures: eliminació de l'avortament 
insegur; modificació de lleis i normes sobre la interrupció voluntària de l'embaràs; 
accés a mètodes contraceptius, incloent la anticoncepció emergència;atenció 
sanitària postavortament; i l'assignació de recursos públics suficients. 

L'impuls de programes integrals de salut sexual i reproductiva dirigit a adolescents i 
joves,com a mitjà per contribuir amb l'efectiu exercici dels seus drets, és també un 
altre dels compromisos assumits per enfrontar l'alta taxa d'embarassos en 
adolescents - particularment en varis dels països de l’Amèrica Central-, l'expansió 
del VIH-Sida o les infeccions de transmissió sexual, entre les principals. 

També per primera vegada, la Conferència Regional 
reconeix la necessitat d'impulsar polítiques públiques que 
contribueixin a l'exercici efectiu dels drets sexuals, 
incloent dimensions relatives a les identitats de gènere i 
l'orientació sexual, ampliant el ventall de reconeixement 
de noves ciutadanies.

Violències:

D'altra banda, la violència que pateixen les dones, els nens i les nenes, és un altre 
dels problemes prioritaris del Consens de Montevideo, posant èmfasi en la 
necessitat de promoure polítiques educatives per a la prevenció, la protecció a les 

fotografía: Dante Fernández/ Cepal

víctimes i l'accés efectiu a la 
justícia. 
Els femicidis formen part de 
les principals preocupacions 
en aquest àmbit. 
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Com a aspecte nou, el Consens de Montevideo va incloure el compromís d'adoptar 
mesures legislatives i reformes institucionals per prevenir, sancionar i eradicar 
l'assetjament polític i administratiu contra les dones que accedeixen a llocs de 
decisió, com una de les estratègies de dissuasió per impedir la participació efectiva 
de les dones en l'àmbit públic.

Pel que fa als drets dels pobles indígenes, destaca el compromís de promoure 
polítiques de gestió dels territoris urbans i rurals de forma participativa, enfocant els 
drets humans, la sostenibilitat i el gènere. No obstant això, el Consens de 
Montevideo és summament acurat en abordar el problema que per aquests 
territoris representa la indústria extractiva i les grans inversions a escala global, que 
com sabem, ha provocat innombrables conflictes entre empreses transnacionals, 
governs i comunitats indígenes i camperoles en la majoria de països de la regió.

Pobles indígenes i gestió de territoris:

Un altre dels problemes analitzats per la Conferència Regional va ser la 
problemàtica que enfronten els 30 milions d’emigrants d'Amèrica Llatina i el Carib. 
El més rellevant dels acords assumits pels governs es redueix a la promoció de la 
seguretat social a través de la subscripció de convenis amb la cooperació 
internacional; així com, el diàleg amb la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica 
per a la protecció dels drets de la població migrant. 

Plantejar la protecció dels drets humans i laborals de la població migrant com una 
responsabilitat compartida entre els governs del Nord i del Sud, representa un pas 
significatiu en la construcció d'un nou marc de relacions en la comunitat 
internacional, per abordar de forma compartida una problemàtica que té les seves 
arrels no només en els alts nivells de desocupació als països del Sud, sinó en 
l'etnocentrisme i el racisme dels països del Nord.

Persones emigrants: 
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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:

L'aportació de les dones al treball de cures és un altre dels aspectes abordats 
durant la Conferència Regional. La responsabilitat compartida entre Estat, empresa 
privada, societat civil i llars al costat de la creació de comptes satèl·lits que 
permetin reconèixer el valor monetari d'aquest treball, és un altre dels 
compromisos inclosos en el Consens de Montevideo si be aquest compromís 
semblés més aviat retòric, es podria considerar un punt de partida per demandar la 
integració de les treballadores domèstiques no pagades en els sistemes de 
seguretat social i altres polítiques públiques desenvolupades pels governs. 

El treball de cures:

Es pot afirmar que el Consens de Montevideo representa un avanç important en el 
reconeixement de les causes estructurals de la pobresa i la necessitat de 
desenvolupar polítiques públiques integrals per a l'eradicació de les desigualtats de 
classe, de gènere i ètnic-racials. En aquest marc, el reconeixement dels drets 
sexuals i reproductius per a tots els grups de la població, incloent persones LGTBI, 
és un dels avanços mes celebrats per les xarxes i moviments socials de la regió.
La coherència de l'acció dels governs i les agències de l'ONU, al costat de la 
participació de la societat civil, continua sent el principal desafiament per donar vida 
al Consens de Montevideo com a eix que articuli  les polítiques públiques.

A manera de conclusió: 
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