
 

COMUNICAT DE L’APFCIB 11 de juliol del 2016 
CELEBREM L’ADHESIÓ DE TOTS ELS GRUPS DEL PARLAMENT A LA DECLARACIÓ DE LA GCPPD 2016 

I EL SEU COMPROMÍS AMB ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS  
I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 
 
Des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) volem celebrar l’actual 
adhesió, de tots els grups del Parlament, a la Declaració i Recomanacions adoptades en el marc de 
la Conferència Parlamentària Global sobre Població i Desenvolupament (GCPPD): Cap a la Cimera 
del G-7 del 2016 a Ise-Shima, que va tenir lloc a Japó el passat 27 d’abril. 
 
Les diputades i diputats, membres de l'Intergrup Parlamentari sobre Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya, han signat aquesta adhesió mitjançant la qual 
ratifiquen el compromís amb la seguretat humana perquè totes les persones puguin viure sense por 
ni necessitat, i també amb el desenvolupament sostenible per a garantir que tots els éssers humans 
puguin assolir el seu màxim potencial amb dignitat i igualtat i viure en un entorn saludable. 
 
Aquesta declaració ratifica els acord i resolucions sorgides de la Conferència Internacional sobre 
Població i Desenvolupament des del 1994 fins avui, la IV Conferència Mundial sobre la Dona i les de 
la Plataforma d'Acció de Pequín, la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i 
les resolucions posteriors sobre la dona, la pau i la seguretat en les quals se subratllava la importància 
de reforçar arreu del món l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva (SSiR) i a la 
salut i els drets sexuals i reproductius (DSiR) i es reconeixia que la igualtat de gènere i l'apoderament 
de les dones i les nenes és fonamental per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Destacant el principi de l'Agenda 2030, aprovat per totes les nacions, que ratifica el compromís 
d’adoptar mesures valentes i transformadores per a redirigir el món cap a un camí sostenible i ferm. 
 
En aquesta línia, les recomanacions principals de la declaració són: 

1. Igualtat de gènere, apoderament de dones i nenes i cobertura sanitària universal 
1.2 Invertir en la cobertura sanitària universal per a donar suport a la igualtat i els drets. 
1.3 Fer possible que totes les dones i les nenes tinguin accés a tots els serveis de salut 

reproductiva i puguin decidir lliurement i responsablement sobre la salut i els drets 
sexuals i reproductius.  

1.4 Fomentar l'apoderament de les dones i les nenes i alhora protegir-ne i promoure’n els 
drets humans, inclòs el dret a l'educació, la salut i la seguretat.  

1.5 Reafirmar els esforços i la Lluita contra la feminització de la pobresa en societats en 
procés d'envelliment. 

1.6 Reforçar els marcs i les polítiques jurídiques nacionals i internacionals per a eliminar 
totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes. 

1.7 Donar suport a la participació política i econòmica activa de les dones i les nenes per a 
garantir el desenvolupament de societats que en protegeixen la llibertat i les decisions 
individuals.  
 

2. Inversió en Joventut 
2.2 Adoptar el marc de treball «4E» de polítiques d'acció per a la joventut: assegurar l'accés 

a informació i serveis sanitaris de qualitat (ensure access), proporcionar educació de 
qualitat (education), crear ocupació (employment) i lluitar per aconseguir la igualtat i 
l'equitat (equality & equity). 

2.3 Proporcionar educació sexual integral i establir un sistema de cobertura sanitària 
universal, inclosos la planificació familiar i els serveis d'informació per a joves, i abordar 
les conseqüències socials negatives dels estereotips de gènere. 



 

2.4 Eradicació de les pràctiques nocives com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la 
mutilació genital femenina. 

2.5 Promoure la participació civil, econòmica, política i social de la joventut. 
  

3.  Gestió de riscos de malalties infeccioses com a part de la seguretat humana 
 

El paper dels parlamentaris i les parlamentàries en l'era dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible és la participació directa en la planificació, el disseny i l’aplicació de polítiques. L'Agenda 
2030 de NNUU va destacar la importància dels parlamentaris i les parlamentàries en remarcar «el 
paper fonamental que exerceixen els parlaments nacionals promulgant legislació i aprovant 
pressupostos i la seva funció de garantir el rendiment de comptes per al compliment efectiu dels 
nostres compromisos» (Agenda 2030, paràgraf 45). 
 
Així doncs, i tal com estableix la Declaració, els parlamentaris i les parlamentàries, es comprometem 
a: 

- Abordar qüestions sobre població, com ara la igualtat de gènere i l'apoderament de les 
dones i les nenes, invertint en la joventut i l'envelliment dinàmic, i també a garantir una 
assignació pressupostària apropiada per a aconseguir materialitzar la cobertura sanitària 
universal (que inclogui l'accés universal a la salut sexual i reproductiva) com a enfocament 
polític transversal a escala nacional. 

- Augmentar els pressupostos d'ajuda al desenvolupament per a la població i el 
desenvolupament alhora que es garanteix l'objectiu del 0,7% del PIB a l'Ajuda oficial al 
desenvolupament (AOD) i destinar almenys un 10% d'aquests fons a la salut i els drets 
sexuals i reproductius, la igualtat de gènere, els drets humans de les dones i les nenes i 
l’apoderament d’aquestes. 

- Establir mecanismes de supervisió, que incloguin l'ús de dades classificades per sexe i edat, 
per a millorar la gestió del risc i els sistemes de governança a tots els nivells. 

- Aplicar polítiques basades en evidències que reflecteixin la diversitat demogràfica i els 
grups en situació de marginalitat dels diversos països per a «no deixar ningú enrere», i 
integrar aquestes diferències per a assolir els ODS tenint en compte dimensions 
econòmiques, socials, mediambientals i institucionals. 

- Garantir el retiment de comptes i la transparència en totes les institucions i promoure 
activament la bona governança amb la plena participació de la societat civil. 

- Instar els governs a complir els compromisos adquirits en l’àmbit internacional i dedicar 
els propis recursos a la consecució dels ODS a escala nacional. 

 
 
Des de l’APFCIB, celebrem aquestes recomanacions a les quals s’han adherit totes les membres de 
l'Intergrup Parlamentari sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de 
Catalunya que es mantindran per als propers fòrums intergovernamentals i es lliuraran als 
parlaments nacionals perquè els governs s'encarreguin d’aplicar-los. Esperem que així sigui, aquí 
també, i en promourem el seguiment i rendiment de comptes com a entitat defensora dels Drets 
Sexuals i Reproductius. 
 
 
Per a més informació i llegir la Declaració Completa podeu visitar 
l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius 
 
Persona de contacte: 
Sílvia Aldavert i Garcia 
Coordinadora de l’APFCIB 
Tel. 663 917 170  

http://observatori.apfcib.org/wp-content/uploads/2015/05/Declaraci%C3%B3-de-T%C3%B2quio-2016-trad.-catal%C3%A0.pdf
http://observatori.apfcib.org/intergrups-parlamentaris/intergrup-parlamentari-catala/

