OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 5

IGUALTAT DE GÈNERE
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i
xiquetes

2015

2030
ANIMACIÓ:

Apoderar a les dones i promoure la igualtat de gènere és fonamental per a accelerar el desenvolupament
sostenible. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les xiquetes no és només un dret
humà bàsic, sinó que també té un efecte multiplicador en totes les altres àrees del desenvolupament.
Des de l'any 2000, la igualtat de gènere és un aspecte primordial de la tasca del PNUD (Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament), els seus socis de l'ONU i la resta de la comunitat global, i s'han registrat
alguns avanços extraordinaris. Més xiquetes assistixen hui a escola que fa 15 anys i en la major part de les
regions es va aconseguir la paritat de gènere en l'educació primària. A més a més, les dones constitueixen ara
per ara el 41% de la força laboral remunerada no agrícola, en comparació amb el 35% l'any 1990.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible es recolzaran en estos guanys per a garantir la fi de la
discriminació a les dones i les xiquetes arreu del món. Malgrat això, en algunes regions encara existeixen grans
desigualtats en l'accés a ocupacions remunerades entre hòmens i dones i enormes diferències salarials en el
mercat laboral. Els obstacles més difícils de superar i que encara persisteixen son la violència i l'explotació
sexual, la divisió dispar del treball no remunerat -tant en el sector domèstic com en el d'atenció d'altres
persones- i la discriminació en la presa de decisions en l'àmbit públic.
Garantir l'accés universal a la salut reproductiva i sexual i atorgar a la dona drets igualitaris en l'accés als
recursos econòmics, com ara les terres i les propietats, son metes fonamentals per a aconseguir este objectiu.
Hui més dones que mai ocupen càrrecs públics, però encoratjar a més dones per a que es convertisquen en
líders en totes les regions ajudarà a enfortir les polítiques i les lleis orientades a aconseguir una major igualtat
entre els gèneres.
La igualtat de gènere és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
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