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Declaració del Parlament de Catalunya en favor
dels Drets Sexuals i Reproductius
El 8 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la Declaració en favor
dels Drets Sexuals i Reproductius al Marc de Desenvolupament post-2015.
Aquesta Declaració és fruit del treball conjunt de la Societat Civil que
va sorgir com a primera acció d’incidència política del projecte
Agendes Globals i Locals de Drets Sexuals i Reproductius dut a
terme per les entitats Creación Positiva, Cooperacció i l’Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i Balears i, am ella, el Parlament de
Catalunya demana a Nacions Unides que incorpori els Drets Sexuals
i Reproductius d’una manera clara, definida i avaluable en el Marc de
Desenvolupament post-2015. Aquesta declaració esdevingué un fet
históric perquè per primera vegada el Parlament té una declaració
vinculada als Drets Sexuals i Reproductius aprovada per tota la cambra.
D’ aquesta manera, el Parlament de Catalunya mantè una posició ferma
en la lluita a favor dels Drets Sexuals i Reproductius i incideix en el
contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles dins el marc
de la nova Agenda de Desenvolupament 2030.

www.fpfe.org
www.apfcib.org

Sabies que....
el Nou Marc en les Relacions
exteriors de la Unio Europea:
· es va adoptar el 22 de setembre,
per la Comissió Europea i el Servei
Europeu d’Acció Exterior (SEAE)
en el Document de treball conjunt: “Igualtat de Gènere i apoderament de la Dona: La Transformació de la vida de les nenes i les
dones a Través de les Relacions
Exteriors de la UE 2016-2020”.
· s’ espera que aquest document
de treball serveixi per millorar
els resultats del pla anterior, el
Pla d’acció de la UE sobre igualtat de gènere i apoderament
de la Dona 2010-2015 (GAP I).
· el nou pla té tres prioritats
temàtiques: assegurar la integritat física i psicològica de les
nenes i les dones; la promoció
dels Drets Econòmics i Socials i
l’apoderament de les nenes i les
dones i l’enfortiment en la participació de les nenes i les dones.

Agendes
Globals
i
Locals
de
Drets
Sexuals
i
Reproductius
el podeu seguir al blog https://agendessexuals.wordpress.com/
Tot el treball i resultats aconseguits pel projecte

· un dels resultats concrets que
s’espera com a part de la primera prioritat temàtica és la “promoció, protecció i dret de tota
persona a decidir lliure i responsablement i tenir el control total
sobre les qüestions relatives a la
seva sexualitat i la salut sexual
i reproductiva, sense discriminació, coaccions ni violència.

L’Intergrup Parlamentari de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya està format per diputades que, tot i pertànyer a diferents corrents polítiques, comparteixen la sensibilitat i preocupació entorn a la situació dels drets i la salut reproductiva en el món en
desenvolupament. Juntes participen en activitats d’intercanvi i coneixement i promouen accions parlamentàries encaminades a millorar i augmentar l’acció del Govern català i espanyol en la cooperació en salut i en salut sexual i reproductiva.

Amb el suport de:

El suport i la secretaria tècnica de l’Intergrup parlamentari
català sobre població, desenvolupament i salut reproductiva
està coordinada per l’Associació de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears (APFCIB) amb la col•laboració de
la Federació de Planificació Familiar Estatal (FPFE).
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INTERGRUP DE POBLACIÓ, DESENVOLUPAMENT I SALUT
REPRODUCTIVA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
L’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del
Parlament de Catalunya, que va iniciar el seu funcionament l’any 2009 i es
va constituir novament el 24 d’abril del 2013 per a la legislatura 2012-2016,
ha continuat la seva tasca durant el 2015. Està integrat per membres de tots
els grups parlamentaris i té la funció de promoure la renovació ideològica
i social i la sensibilització en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius.
La tasca de l’Intergrup es consolida a través de sessions ordinàries
internes i sessions extraordinàries que s’obren a la participació d’altres
institucions, entitats i/o professionals. Entre les activitats que es realitzen,
es troben: fòrums de discussió, visites d’estudi a altres països, participació
en trobades o conferències internacionals i enfortiment de relacions
institucionals amb altres grups parlamentaris de naturalesa similar.
Així doncs, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament del Parlament,
s’acorda que l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
(APFCIB) en sigui membre, amb la finalitat de participar en els treballs
i assistir a les reunions com a entitat experta.

COMPOSICIÓ DE L’INTERGRUP AL 2015
• I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez, coordinadora de l’Intergrup i membre del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
• I. Sra. Rosa Amorós i Capdevila del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
• I. Sra. Núria Segú Ferré del Grup Parlamentari Socialista de Catalunya
• I. Sra. Eva García i Rodríguez del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
• I. Sra. Lorena Vicioso Adria del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
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coordinacioprojectes@apfcib.org
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• I. Sra. Carmen de Rivera i Pla del Grup Parlamentari Ciutadans
• I. Sra. Isabel Vallet Sànchez del Grup Mixt (Subgrup Parlamentari CUP)
• Personal de Suport : Sra. Anna Casas i Gregorio, Lletrada, i Sra. Eva
Vendrell i Catalán, Gestora parlamentària.
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I Acció Parlamentària pel Dret a la Salut
El 27 de febrer, l’Intergrup de Població,
Desenvolupament i Salut Reproductiva
del Parlament de Catalunya va realitzar,
una sessió de treball on es va convidar a
la Sra. Cristina Iniesta, comissionada de
salut de l’Ajuntament de Barcelona, per
informar sobre les mesures adoptades en
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva a
l’Ajuntament de Barcelona.

La mesura té, com a objectius
principals, augmentar la cobertura de
l’atenció personalitzada a adolescents
i joves, en temes de salut sexual des
d’una perspectiva integral; impulsar
l’oferta de programes d’habilitats de
criança per a famílies; incrementar
l’oferta de tallers de sexualitat per.
diversos grups d’edat (adolescents i gent

gran), dones, col·lectius LGTB i
col·lectius amb diversitat funcional.
A la sessió, a més a més de les
diputades membres de l’Intergrup,
també van assistir-hi una vintena de
professionals de l’àmbit sociosanitari
i representants de diverses àrees
del Govern de Catalunya com
també del Govern Municipal.

La sra. Iniesta va presentar la
Mesura de Govern de Salut Sexual i
Reproductiva aprovada el juliol del 2014
i que ha comptat amb la participació i
complicitat de múltiples associacions
i entitats, de sectors cívics i polítics, i
ha assumit el criteri professional que
promou el dret al benestar i a gaudir
de les relacions afectivo-sexuals.

II Acció Parlamentària pel Dret a la Salut
El 9 d’ abril es va celebrar la jornada:
Agenda Post 2015. Qui i com es messuran els progressos?
El passat 9 d’abril: l’Intergrup de
Població, Desenvolupament i Salut
Reproductiva va realitzar la sessió
que va comptar amb la benvinguda
i intervenció a càrrec de l’ I. Sra Anna
Figueras, coordinadora de l’ intergrup
i que va donar pas a la primera part
on la Dra. Laura Laski, cap de l’Àrea
de Salut Sexual i Reproductiva-UNFPA
i la Sra. Liliana Marcos, directora
del Departament de Finançament
de Salut OMS van parlar sobre la
responsabilitat compartida a l’agenda
de desenvolupament post-2015: Qui
i com es mesuran els progressos.
En la segona part la Sra. Filomena
Ruggiero, coordinadora espanyola
de la Plataforma Countdown 2015

Europe va exposar l’enfocament
de drets humans en l’agenda post2015 desde la perspectiva de
societat civil. Amb la moderació de
la sra. Sílvia Aldavert, coordinadora
de l’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears.
Per cloure l’acte i agrair l’assistencia
de les diputades membres de
l’intergrup i les entitats i professionals
presents van intervenir la Sra.
Lourdes Mourelo, adjunta a la
directora general de Cooperacció al
Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya i la I. sra. Anna Figueras
Ibáñez, coordinadora de l’ Intergrup .

Com a conclusió va quedar
manifest que la consecució de
l’ Agenda Post 2015 només serà
possible si els objectius i metes són
mesurats amb la participació de
totos els actors implicats, inclosa la
societat civil, i amb mecanismes de
transparència i rendició de comptes.

Observatori de Drets Sexuals i Drets Reproductius
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Els objectius per un món mes just en 2030:
el llarg camí per recórrer
Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible és el títol de l’agenda aprovada per Nacions Unides
com a nou marc per a la mobilització de recursos i polítiques de
desenvolupament.
Són 17 els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) que hauran de complirse a través de 169 metes de caràcter
integrat e indivisible i que reflecteixen
les tres dimensions del desenvolupament
sostenible: econòmica, social i ambiental.
Ara, el debat gira al voltant dels
indicadors amb els que s´hauran de
mesurar el progressos, i que s’aprovaran
durant els primers mesos del 2016.
La nova agenda inclou un objectiu
independent per a la igualtat de gènere i
l’apoderament de les dones, el 5, i metes
amb sensibilitat de gènere en la resta
d’objectius. El document assenyala que
“No és possible realitzar tot el potencial
humà I assolir el desenvolupament
sostenible si es continua negant a la
meitat de la humanitat el ple gaudi dels
seus drets humans.”
Les dones i les nenes han de tenir el
mateix accés a una educació de qualitat,
als recursos econòmics i a la participació
política, així com les mateixes oportunitats
que els homes i els nens en el treball, el
lideratge, i l’adopció de decisions a tots
els nivells. “Treballarem per a assolir un
increment significatiu de les inversions
destinades a pal·liar (mitigar) la disparitat

entre els gèneres i enfortir el suport a les
instituciones relacionades amb la igualtat
i l’apoderament de les dones en el àmbit
mundial, regional i nacional. S’eliminaran
totes les formes de discriminació i violència
envers les dones i les nenes”.
Juan Carlos Grau, diputat del PP i
coordinador de l’intergrup parlamentari
espanyol, va estar present en les sessions
de Nacions Unides en les quals es van
aprovar el ODS. El diputat ha destacat que
tot i que encara hi ha un llarg camí per
recórrer, aquests objectius representen un
avenç importantíssim en relació a la salut
sexual i reproductiva, i ara cal traslladar-los
a nivell nacional.
L’ Agenda insta també a que es prenguin
mesures per posar fi a la discriminació i
eliminar la violència en vers les dones i
les nenes, així com a pràctiques nocives,
el matrimoni precoç i forçat i la mutilació
genital femenina. Es pretén una reducció
significativa de la mortalitat materna i
el compliment dels drets reproductius, i
l’accés universal a serveis de salut sexual
i reproductiva, inclosa la planificació
familiar, informació i educació, i la
integració de la salut reproductiva en les
estratègies i programes nacionals.

Agendes de Drets
Sexuals i reproducius
El projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a
l’Agenda de Catalunya promogut i coordinat per les entitats
Creación Positiva, Cooperació i
l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
(APFCIB) que té com a objectiu
afavorir la creació d’un espai de
capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades
amb els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) i que va iniciar el
seu funcionament l’any 2014 ha
continuat la seva tasca durant tot
el 2015.
És un projecte d’incidència per
als agents claus, socials i governamentals, en l’àrea de la salut i
DSiR per tal que s’incorporin a les
agendes els elements fonamentals dels processos de la Comissió
de la Condició Jurídica i Social
de la Dona (CSW) i Comissió sobre Població i Desenvolupament
(CIPD) de Nacions Unides i, a la
vegada, puguin participar en els
debats internacionals.
El
projecte
promou
la
col·laboració i el treball en xarxa
entre els diferents actors implicats i compta amb el suport de
l’Àrea de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona
i de l’Agència Catalana de Coo-

peració al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

