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ESPECIAL JORNADA MUNDIAL DEL TREBALL DIGNE - 7 D’OCTUBRE

Quina és la recepta perfecta per a
un treball digne?
Segons l’OIT, és aquella que ha de garantir als treballadors i treballadores una vida digna mitjançant:
– La generació d’oportunitats d’inversió, la iniciativa empresarial, el desenvolupament i els llocs de treball i les formes de vida sostenibles.
– La garantia dels drets dels treballadors i treballadores.
– L’extensió de la protecció social.
– La promoció del diàleg social.

Aquesta agenda està constituïda per 17 objectius de desenvolupament sostenible que situen en el seu centre d’acció les persones i el
planeta, i proporcionen les eines necessàries per afrontar els desafiaments que afecten la humanitat, especialment els relacionats amb
el món del treball, en una societat actual en què:
- El 60% dels treballadors i treballadores del món no tenen
contracte de treball.
- Menys del 45% dels assalariats i assalariades estan ocupats
a temps complet.
- El 2019 més de 212 milions de persones (especialment dones) estaran aturades.
- 61,7 milions de persones1 (el 80% són dones) s’ocupen
en el sector domèstic, cosa que les fa vulnerables a l’abús i
l’explotació laboral.
- 21 milions de persones (11,5 de les quals són dones i nenes)
són víctimes del treball forçós.
- Només el 27% de la població mundial disposa de la cobertura social adequada.

Tot això, amb la inclusió i la igualtat de gènere com a eixos transversals.

- 168 milions de criatures són víctimes del treball infantil.

Actualment, al món hi ha 780 milions d’homes i dones que treballen a canvi d’un salari que els condemna a sobreviure per sota del
llindar de la pobresa (establert en 2 dòlars diaris). Per això, el 2015,
les Nacions Unides van acordar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible des d’una triple dimensió: l’econòmica, la social i la
mediambiental.

- La meitat de la població mundial viu només amb l’equivalent
a 2 dòlars diaris.
- Es continua legitimant la violència antisindical (a Colòmbia2
un sindicalista és assassinat cada setmana; a Guatemala3 una
persona mor cada mes per defensar els seus drets humans
laborals).

1
La Fundació Pau i Solidaritat, des del 2015, dóna suport, mitjançant el projecte “Campanya de suport a les treballadores domèstiques migrants al Líban”, al primer sindicat de treballadores domèstiques dels països
àrabs, constituït al Líban el 2015.
2
La Fundació Pau i Solidaritat, al llarg dels últims 15 anys, ha desenvolupat accions de cooperació destinades a enfortir la defensa dels drets humans laborals a Colòmbia i a la construcció del procés de pau a través de
l’apoderament de les organitzacions sindicals.
3
La Fundació Pau i Solidaritat, mitjançant els projectes de cooperació desenvolupats a Guatemala, ha contribuït a la defensa efectiva dels drets humans laborals i a la promoció i defensa del treball digne.
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Es constata la importància de l’ODS número 8, que estableix la voluntat de “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne
per a tothom”.
En l’actual societat que globalitza la desigualtat, la pobresa i la precarietat laboral i privatitza els
beneficis, la lluita pels drets de la classe treballadora ha de ser el centre d’acció de les organitzacions sindicals. Així ho entén la Confederació Sindical Internacional, que té un paper molt actiu
a l’hora de garantir el treball digne en les cadenes mundials de subministres, que són les cadenes de producció i creació de valor que es desenvolupen en contextos i països molt diferents,
denunciant les nombroses infraccions i vulneracions existents, i que ha fet del treball digne un
dels eixos centrals de la seva estratègia global.

Perquè el treball digne permet:
- Eradicar la pobresa.
- Garantir la redistribució de la riquesa.
- Defensar els drets humans, construir societats igualitàries i socialment justes.
- I assegurar que les treballadores i treballadors esdevinguin subjectes de ple dret.
Per tot això us proposem la lectura de les fitxes explicatives de cadascun dels 17 ODS
que hauran de marcar l’agenda de la comunitat internacional per als propers 15 anys per
assolir un desenvolupament humà sostenible
per a tothom.
Amb la lluita pel treball digne com a capdavantera de totes les altres!

NOM: POSAR FI A LA POBRESA EN TOTES LES SEVES FORMES, ARREU DEL MÓN.
DADES: el nombre de persones que viuen en situació de pobresa extrema arreu del món s’ha reduït en els últims 25 anys, ha passat
de 1.900 a 836 milions. Malgrat això, la situació segueix essent molt greu.
El desenvolupament no ha estat igual ni equitatiu al llarg dels països, de les classes socials, de les ètnies i dels gèneres.
METES:
1.1. Per al 2030, eradicar la pobresa extrema per a totes les persones del món, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars dels Estats Units al dia.
1.2. Per al 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i infants de totes les edats que viuen en la pobresa, en totes
les seves dimensions, d’acord amb les definicions nacionals.
1.3. Posar en pràctica a escala nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tothom, inclosos nivells mínims i, per
al 2030, aconseguir una àmplia cobertura per als pobres i els vulnerables.
1.4. Per al 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos
econòmics, així com a l’accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les
noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament.
1.5. Per al 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions vulnerables i reduir la seva exposició i
vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.
1.a. Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per
al desenvolupament, per proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en vies de desenvolupament, en particular als països
menys avançats, per posar en pràctica programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seves dimensions.
1.b. Crear marcs normatius sòlids a escala nacional, regional i internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament a favor
dels pobres que tinguin en compte les qüestions de gènere.
PRIORITAT SINDICAL: alta

NOM: ERADICAR LA FAM, ASSOLIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA MILLORA DE LA NUTRICIÓ,
I PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE.
DADES1:
- Una de cada 9 persones no té aliments suficients per poder dur una vida saludable i activa. Això correspon al voltant de 795 milions
de persones.
- l 12,95% de la població als països en via de desenvolupament està subalimentada.
- A l’Àsia dues terceres parts de la població pateixen fam; això fa d’aquest continent el lloc on més persones tenen problemes greus
d’escassetat d’aliments.
- A l’Àsia meridional hi ha al voltant de 281 milions de persones desnodrides. A l’Àfrica subsahariana es preveu, per al període 20142016, una taxa de desnutrició de gairebé el 23%.
- La manca d’una nutrició suficient provoca cada any la mort de 3,1 milions de nens i nenes fins al 5 anys (correspon al 45% de nens i
nenes en aquesta franja d’edat).
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
1

- El 40% de la població mundial viu treballant en el sector agrícola.
- En els últims 115 anys s’ha perdut el 75% de la diversitat de les collites als camps. Un ús millor de la biodiversitat pot contribuir a
una alimentació sana i fer més resistents i sostenibles els sistemes agrícoles, a banda de millorar la vida de les comunitats.
- Als països empobrits les dones produeixen entre el 60% i el 90% dels aliments de subsistència, però tan sols el 10% d’aquestes
dones poden accedir a la propietat de la terra i només l’1% té accés als crèdits destinats a l’agricultura.
- En molts llocs la pobresa energètica obstaculitza la reducció de la fam. Actualment es calcula que 1,4 milions de persones no tenen
accés a l’electricitat, i la majoria viuen en zones rurals dels països en via de desenvolupament.
METES:
2.1. Per al 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular els pobres i les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
2.2. Per al 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot estirar el 2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels nens i nenes menors de 5 anys, així com abordar les necessitats de
nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants, i les persones d’avançada edat.
2.3. Per al 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d’aliments a petita escala, en particular les dones,
els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, entre altres coses mit- jançant un accés segur i equitatiu a
les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor
afegit i llocs de treball no agrícoles
2.4. Per al 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi
climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat
del sòl i la terra.
2.5. Per al 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals de granja i domesticats i les seves
espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i una adequada diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional. Promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i els
coneixements tradicionals i la seva distribució justa i equitativa, com s’ha convingut internacionalment.
2.a. Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, en la infraestructura rural, la investigació
agrícola i els serveis d’extensió, el desenvolupament tecnològic i els bancs de gens de plantes i bestiar per tal de millorar la capacitat
de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular en els països menys avançats.
2.b. Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials als mercats agropecuaris mundials, entre altres coses mitjançant
l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d’exportació amb efectes
equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.
2.c. Adoptar mesures per assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats, i facilitar
l’accés oportú a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, per tal d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat
dels preus dels aliments.
PRIORITAT SINDICAL: alta

NOM: GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTHOM A TOTES LES EDATS.
DADES1:
Salut infantil
Cada dia moren 17.000 nens i nenes menys que al 1990, però cada any més de 6 milions segueixen morint abans de complir els cinc
anys. Malgrat els progressos mundials aconseguits, una proporció creixent de les morts infantils es troben a l’Àfrica subsahariana i
l’Àsia meridional. Quatre de cada cinc morts d’infants menors de cinc anys es produeixen en aquestes regions.
Els infants nascuts en la pobresa tenen gairebé el doble de probabilitats de morir abans de complir cinc anys que els nascuts en
famílies més riques.
Els fills i filles de mares amb estudis, fins i tot les que només tenen estudis primaris, tenen més probabilitats de sobreviure que les
criatures de mares sense educació.
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Salut materna
La mortalitat materna ha caigut gairebé en un 50% des del 1990
La taxa de mortalitat materna –la proporció de mares que no sobreviuen al part en comparació amb aquelles que sí que ho fan– a les
regions en vies de desenvolupament és encara 14 vegades més gran que a les regions desenvolupades.
Només la meitat de les dones a les regions en vies de desenvolupament reben la quantitat recomanada d’atenció mèdica que necessiten.
Menys nombre d’adolescents estan tenint nens i nenes a la majoria de les regions en vies de desenvolupament, però els progressos
s’han alentit. El gran augment de l’ús d’anticonceptius durant la dècada del 1990 no es va donar en la dècada del 2000.
El VIH/sida, la malària i altres malalties
S’estima que al 2013 es van produir 2,1 milions de noves infeccions pel VIH, xifra que representava un 38% menys que al 2001.
El nombre de persones que vivien amb el VIH era d’uns 35 milions a finals del 2013.
A escala mundial, les adolescents i les dones joves pateixen desigualtat, exclusió, discriminació i violència per raó de gènere, la qual
cosa les exposa a un major risc de contraure el VIH.
El VIH és la principal causa de mort entre les dones en edat reproductiva, a tot el món.
La sida és avui la principal causa de mort entre els adolescents (de 10 a 19 anys) a l’Àfrica, i la segona més comuna entre els adolescents a escala mundial.
En molts llocs, el dret de les adolescents a la intimitat i a l’autonomia corporal no es respecta; moltes informen que la seva primera
experiència sexual ha estat forçada.
Entre el 2000 i el 2015, es van evitar més de 6,2 milions de morts per malària, principalment en criatures menors de 5 anys d’edat a
l’Àfrica subsahariana. La taxa mundial d’incidència de la malària s’ha reduït aproximadament un 37%, i la de la seva mortalitat, un 58%.
Entre el 2000 i el 2013, les intervencions de prevenció de la tuberculosi, juntament amb el seu diagnòstic i tractament, van salvar uns
37 milions de vides. La taxa de mortalitat per tuberculosi es va reduir un 45% i la prevalença, un 41% entre 1990 i 2013.
METES:
3.1. Al 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 infants nascuts vius.
3.2. Al 2030, posar fi a les morts evitables de nadons i de nens i nenes menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin
reduir la mortalitat neonatal almenys fins al 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de nens i nenes menors de 5 anys almenys
fins al 25 per cada 1.000 nascuts vius.
3.3. Al 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les
malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.
3.4. Al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, i la
promoció de la salut mental i el benestar.
3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu
d’alcohol.
3.6. Al 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i de persones amb lesions causades per accidents de trànsit al món.
3.7. Al 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i
educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals.
3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a tothom.
3.9. Al 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de
l’aire, l’aigua i el sòl.
3a. Enfortir l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac a tots els països, segons escaigui.
3b. Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no
transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials
assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els ADPIC i la salut pública, en la qual s’afirma el dret
dels països en vies de desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat
intel·lectual relacionats amb el comerç pel que fa a la flexibilitat per protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als
medicaments per a tothom.
3c. Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del
personal sanitari als països en vies de desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en vies de
desenvolupament.
3d. Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en vies de desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca,
reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.
PRIORITAT SINDICAL: alta
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NOM: GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE
OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM
DADES1:
• En l’àmbit de l’educació primària, la taxa total de matrícula va arribar al 91% en les regions en via de desenvolupament, el 2015, i la
quantitat de nens i nenes que no van a l’escola va disminuir gairebé a la meitat a escala mundial.
PERÒ:
• La matrícula en l’educació primària als països en via de desenvolupament ha aconseguit el 91%, però 57 milions de nens i nenes
segueixen sense escolaritzar.
• Més de la meitat dels nens i nenes que no s’han inscrit a l’escola viuen a l’Àfrica subsahariana.
• Es calcula que el 50% dels infants en edat de rebre educació primària, però que no assisteix a l’escola, viu en zones afectades pels
conflictes.
• Al món, 103 milions de joves no tenen un nivell mínim d’alfabetització, més del 60% dels quals són dones.
• Els menors de les llars més pobres tenen quatre vegades més probabilitats de no assistir a l’escola que aquells provinents de famílies amb més recursos.
METES:
4.1. Per al 2030, la de vetllar perquè totes les nenes i tots els nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de
ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.
4.2. Per al 2030, la de vetllar perquè totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera
infància, i a un ensenyament preescolar de qualitat, perquè estiguin preparats per a l’ensenyament primari.
4.3. Per al 2030, la d’assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i
superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.
4.4. Per al 2030, la d’augmentar substancialment el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular
tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.
4.5. Per al 2030, la d’eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els infants en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de
l’ensenyament i la formació professional.
4.6. Per al 2030, la de garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial dels adults, tant homes com dones, tinguin
competències de lectura, escriptura i aritmètica.
4.7. Per al 2030, la de garantir que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses, mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida
sostenibles, els drets humans, la igualtat entre els gèneres, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la
valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible, entre altres mitjans.
4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels nens, les nenes i les persones discapacitades, que
tinguin en compte les qüestions de gènere i que ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots i
totes.
4.b Per al 2020, cal augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en via de desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en via de desenvolupament i els països de l’Àfrica, perquè
els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos els programes de formació professional i els
programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, en països desenvolupats i altres països
en via de desenvolupament.
4.c Per al 2030, cal augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats, entre altres coses mitjançant la cooperació internacional per a la formació de docents als països en via de desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits estats
insulars en via de desenvolupament.
PRIORITAT SINDICAL: alta
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NOM: ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I DONAR PODER A TOTES LES DONES
I LES NENES.
DADES1:
• Al voltant de dos terços dels països de les regions en desenvolupament han aconseguit l’equitat de gènere en l’educació primària.
• El 1990, a l’Àsia meridional tan sols hi havia 74 nenes matriculades a l’escola primària per cada 100 nens. El 2012, les taxes de matriculació eren iguals per a nenes i nens.
• A l’Àfrica subsahariana, a Oceania i a l’Àsia occidental, les nenes encara s’enfronten a obstacles per ingressar a l’escola primària i
secundària.
• Al nord d’Àfrica les dones suposen menys del 20% dels llocs remunerats en el sector no agrícola. A la resta del món, la proporció de
dones amb ocupació remunerada fora del sector agrícola ha crescut del 35% el 1990 al 41% el 2015.
• Les xifres indiquen que només un 22% dels parlamentaris nacionals eren dones l’1 de gener del 2015. Aquesta dada reflecteix un
lent creixement, ja que el 1995 se situava en un 11,3%. A inici d’aquest any a tot el món només 10 dones eren caps d’estat i hi havia
14 caps de govern. Encara que a l’Amèrica llatina s’ha vist un avanç, i avui 3 països són liderats per presidentes (l’Argentina, Xile i el
Brasil), la participació en càrrecs parlamentaris és encara molt baixa a tota la regió.
• En 46 països, les dones ocupen més del 30% dels escons als parlaments nacionals almenys en una de les cambres.
• Segons les xifres analitzades, les dones tenen més probabilitats de veure’s en una situació d’atur que els homes. Les taxes mundials
d’atur són del 5,5% en el cas dels homes i del 6,2% pel que fa a les dones.
• La desocupació juvenil està afectant les dones joves en major mesura que els homes joves a moltes regions del món. A les regions
del nord d’Àfrica i als estats àrabs, la taxa d’atur femenina duplica pràcticament la registrada entre els homes joves, ja que arriba al
44,3% i al 44,1%, respectivament.2
• A tot el món les dones guanyen menys que els homes. A la majoria dels països, les dones, de mitjana, guanyen només entre el 60% i
el 75% del salari dels homes.3
• El 2015, el Parlament Llatinoamericà i Caribeny (Parlatino) va aprovar la norma marc per consolidar la democràcia paritària, que
passarà ara a ser utilitzada com a referent pels parlaments nacionals de la regió per a la posada en marxa de reformes institucionals i
polítiques que promoguin i garanteixin la igualtat substantiva entre homes i dones a totes les esferes de presa de decisions.
METES:
5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloent-hi el tràfic i
l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.
5.3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, i la mutilació genital femenina.
5.4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la
provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat
compartida a la llar i a la família, segons procedeixi a cada país.
5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells de l’adopció de
decisions en la vida política, econòmica i pública.
5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el programa d’acció de la
Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves
conferències d’examen.
5.a. Emprendre reformes que donen a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
5.b. Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure
l’apoderament de la dona.
5.c. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i
les nenes a tots els nivells.
PRIORITAT SINDICAL: alta

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
3
http://www2.unwomen.org/es
2
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NOM: LA DISPONIBILITAT D’AIGUA I LA SEVA GESTIÓ SOSTENIBLE I EL SANEJAMENT PER A TOTHOM.
DADES1:
• Des del 1990, 2.600 milions de persones han obtingut accés a millors fonts d’aigua potable, però 663 milions encara no tenen
aquest accés.
• Almenys 1.800 milions de persones al món utilitzen una font d’aigua potable que està contaminada amb matèria fecal.
• Entre 1990 i 2015, la proporció de la població mundial que utilitzava millors fonts d’aigua potable va augmentar del 76% al 91%.
• A mesura que els països es desenvolupen i les poblacions creixen augmenta la demanda d’aigua; es projecta que la demanda potencial d’aigua s’incrementarà en un 55% per a l’any 20502.
• No obstant això, l’escassetat d’aigua afecta més del 40% de la població mundial, i es preveu que aquesta xifra augmenti. Més de
1.700 milions de persones viuen actualment en conques fluvials on el consum d’aigua és superior a la recàrrega.
• Actualment, 2.400 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament, com vàters o latrines.
• Més del 80% de les aigües residuals resultants de les activitats humanes s’aboca als rius o al mar sense que se n’eliminin els contaminants.
• Cada dia prop de 1.000 nens i nenes moren a causa de malalties diarreiques prevenibles relacionades amb l’aigua i el sanejament.
• L’energia hidroelèctrica és la font d’energia renovable més important i més utilitzada i, el 2011, va representar el 16% de la producció total d’electricitat al món.
• Aproximadament el 70% de l’aigua extreta dels rius, llacs i aqüífers s’utilitza per regar.
• El 70% de les morts causades per desastres naturals es deuen a les inundacions i els desastres relacionats amb l’aigua.
• El 40% dels oceans del món es consideren “molt afectats” per les activitats humanes.
• En l’actualitat, 750 milions de persones no tenen accés a una bona font d’aigua3.
• Més de 1.000 milions de persones encara practiquen la defecació a l’aire lliure.
METES:
6.1. Per al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a tothom.
6.2. Per al 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom i posar fi a la defecació a l’aire
lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones, de les nenes i de les persones en situacions vulnerables.
6.3. Per al 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació de l’abocament i la reducció al
mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense
tractar i l’augment substancial del reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat en l’àmbit mundial.
6.4. Per al 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat
de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que
pateixen d’escassetat d’aigua.
6.5. Per al 2030, posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui.
6.6. Per al 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius,
els aqüífers i els llacs.
6.a. Per al 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en vies de desenvolupament per a la creació de capacitats en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, inclosos la recollida i l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització,
l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.
6.b. Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.
PRIORITAT SINDICAL: normal

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.shtml.
3
http://www.undp.org/water/
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NOM: GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER
A TOTHOM.
DADES1:
• Una de cada cinc persones encara no té accés a l’electricitat.
• L’Organització Mundial de la Salut ha detallat en un dels seus informes que el 30% de les morts a l’hivern són provocades per no
mantenir la llar a una temperatura adequada.2
• Tres mil milions de persones depenen de la biomassa tradicional, com la fusta i els residus animals, per cuinar i per a la calefacció.
• El 2010, els Estats Units i el Canadà, amb un 5,1% de la població mundial, consumien el 21,5% dels recursos energètics del planeta.
L’Índia, amb el 17,7% de la població mundial, consumeix tot just el 5,1% dels recursos energètics.3
• L’energia és el principal contribuent al canvi climàtic, i representa al voltant del 60% del total d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle a escala mundial.
• Reduir les emissions de carboni de l’energia és un objectiu a llarg termini relacionat amb el clima.
METES:
7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.
7.2. Per al 2030, augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
7.a. Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no
contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de
combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
7.b. Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per prestar serveis d’energia moderns i sostenibles per a tothom als
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en
desenvolupament sense litoral, d’acord amb els seus respectius programes de suport.
PRIORITAT SINDICAL: alta
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/.
http://www.espacio-publico.com/la-pobreza-energetica-una-amenaza-grave.
3
http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/ade/la-riqueza-y-el-reparto-mundial-de-la-energia/.
1
2

NOM: PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ
PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DECENT PER A TOTHOM.
DADES1:
• La desocupació mundial va augmentar de 170 milions el 2007 a gairebé 202 milions el 2012, dels quals al voltant de 75 milions són
dones i homes joves.
• Només una quarta part dels treballadors i treballadores del món té una relació de treball estable2.
• A 40 països (que representen dues terceres parts de la força laboral), 453 milions de persones eren empleades a les cadenes
d’aprovisionament mundial el 2013, en comparació amb els 296 milions del 1995. Això representa una proporció del 20,6% del treball
total als països de referència, davant del 16,4% el 19953.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/.
2
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_368305/lang--es/
index.htm.
3
Ibídem.
1
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• A escala mundial, el creixement del treball s’ha aturat en una taxa al voltant de l’1,4% anual des del 2011. A les economies desenvolupades i a la Unió Europea, el creixement del treball des del 2008 ha registrat una mitjana del 0,1% anual, davant del 0,9% entre el
2000 i el 20074.
• Al voltant del 73% del dèficit mundial d’ocupació el 2014 es deu a una disminució de feina entre les dones, les quals constituïen
només al voltant del 40% de la força laboral del món5.
• L’escassetat de llocs de treball de qualitat és un factor determinant de l’emigració, concretament entre els joves amb formació dels
països en vies de desenvolupament. El 2013, més de 230 milions de persones vivien en un país estranger com a immigrants.
• Més de la meitat dels treballadors i treballadores del món en vies de desenvolupament, prop de 1.500 milions de persones, es
troben en situació laboral vulnerable6.
• Prop de 2.200 milions de persones viuen per sota del llindar de pobresa, que és de 2 dòlars diaris. L’eradicació de la pobresa només
és possible a través d’ocupacions estables i ben remunerades.
• Es necessiten 470 milions de llocs de treball a escala mundial per a les persones que s’incorporaran en el mercat laboral entre el
2016 i el 2030.
• Uns 23 milions de treballadors i treballadores van abandonar el mercat laboral el 2013.
• Hi ha 74,5 milions de persones entre 15 i 24 anys que estan aturades. Això representa una taxa d’atur juvenil del 13,1%.
METES:
8.1. Mantenir el creixement econòmic per capita d’acord amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses, i centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.
8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament, que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació decent,
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes
empreses, entre altres coses mitjançant l’accés a serveis financers.
8.4. Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.
8.5. Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i
les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per un treball d’igual valor.
8.6. Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan empleats i no cursen estudis ni reben capacitació.
8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i al tràfic
d’éssers humans, i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització
de nens soldats, i , a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.
8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors i treballadores, inclosos els
treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.
8.9. Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
8.10. Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i
d’assegurances per a tots.
8.a Augmentar el suport a la iniciativa d’ajuda per al comerç als països en vies de desenvolupament, en particular als països menys
avançats, fins i tot en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç per als països menys
avançats.
8.b Per al 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació dels joves i aplicar el Pacte mundial per a
l’ocupació de l’Organització Internacional del Treball.
PRIORITAT SINDICAL: alta

4
5
6

Ibídem.
Ibídem.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243965.pdf.
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NOM: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA
I SOSTENIBLE, I FOMENTAR LA INNOVACIÓ.
DADES1:
• Les infraestructures bàsiques, com les carreteres, les tecnologies de la informació, les comunicacions, el sanejament, l’energia elèctrica i l’aigua segueixen sent escasses a molts països en vies de desenvolupament.
• Al voltant de 2.600 milions de persones als països en vies de desenvolupament tenen dificultats per accedir a l’electricitat a temps
complet.
• 2.500 milions de persones no tenen accés al sanejament bàsic i gairebé 800 milions no tenen accés a l’aigua. La major part viuen a
l’Àfrica subsahariana i a l’Àsia meridional.
• Entre 1 i 1,5 milions de persones no tenen accés a uns serveis telefònics fiables.
• Les infraestructures de qualitat estan estretament lligades als èxits d’objectius socials, econòmics i polítics.
• Les infraestructures inadequades condueixen a una manca d’accés als mercats, els llocs de treball, la informació i la formació; és una
barrera important per als negocis.
• Les infraestructures subdesenvolupades limiten l’accés a l’atenció sanitària i l’educació.
• A molts països africans, les limitacions existents pel que fa a les infraestructures afecten la productivitat de les empreses en un 40
per cent.
• La indústria manufacturera és un sector molt important, amb 470 milions de llocs de treball al món el 2009. El 2013 s’estima que hi
havia més de 500 milions de llocs de treball en el sector manufacturer.
• L’efecte multiplicador del treball de la industrialització té un impacte positiu en la societat. Cada nou lloc de treball en la indústria
manufacturera crea 2,2 llocs nous en altres sectors.
• Les petites i mitjanes empreses constitueixen més del 90 per cent dels negocis en el món i representen entre el 50 i el 60 per cent de
l’ocupació.
• Als països on es disposa de dades, el nombre de persones ocupades en els sectors d’energies renovables és actualment al voltant
de 2,3 milions. A causa del fort augment d’interès en les alternatives energètiques, el possible nombre total de llocs de treball de les
energies renovables per a l’any 2030 és de 20 milions d’ocupacions.
• Els països menys desenvolupats tenen un immens potencial per a la industrialització d’aliments i begudes (agroindústria), i els tèxtils i les peces de vestir tenen bones perspectives de generació d’ocupació sostinguda i una major productivitat.
• Els països amb ingressos mitjans poden beneficiar-se d’entrar a les indústries bàsiques de la fabricació de metalls, que ofereixen una
gamma de productes molt atractius de cara a la creixent demanda internacional.
• Als països en vies de desenvolupament, tot just el 30 per cent de la producció agrícola se sotmet a la transformació industrial. Als
països d’alts ingressos, el 98 per cent es processa. Això suggereix que hi ha grans oportunitats per als països en vies de desenvolupament en l’agroindústria.
METES:
9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres,
per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial èmfasi en l’accés equitatiu i assequible per a tots.
9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt tard el 2030, augmentar de manera significativa la contribució
de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als
països menys avançats.
9.3. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses, en particular als països en vies de desenvolupament, als
serveis financers, inclòs l’accés a crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i en els mercats.
9.4. El 2030 cal millorar la infraestructura i reajustar les indústries perquè siguin sostenibles, fent servir els recursos amb més eficàcia
i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països adoptin
mesures d’acord amb les seves capacitats respectives.
9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els
països en vies de desenvolupament, entre altres coses, fomentant la innovació i augmentant substancialment el nombre de persones
que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió de persones, així com incrementant les despeses en
investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat per al 2030.
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/.
9

9.a. Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en vies de desenvolupament amb un major
suport financer, tecnològic i tècnic als països d’Àfrica, els països menys avançats, els països en vies de desenvolupament sense litoral i
els petits estats insulars en vies de desenvolupament.
9.b. Donar suport al desenvolupament de tecnologies nacionals, la investigació i la innovació als països en vies de desenvolupament,
en particular garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre altres
coses.
9.c. Augmentar de manera significativa l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés
universal i assequible a Internet als països menys avançats com a molt tard el 2020.
PRIORITAT SINDICAL: alta

NOM: REDUIR LA DESIGUALTAT ALS PAÏSOS I ENTRE ELLS.
DADES1:
• De mitjana (tenint en compte la grandària de la població) la desigualtat en els ingressos va augmentar un 11% als països en desenvolupament entre el 1990 i el 2010.
• A la gran majoria de les llars dels països en desenvolupament (més del 75% de la població) els ingressos es distribueixen de manera
molt més desigual que a la dècada del 1990.
• Els fets demostren que, per sobre d’un determinat llindar, la desigualtat perjudica el creixement i la reducció de la pobresa, la qualitat de les relacions en els àmbits públics i polítics, i el sentiment de realització i autoestima de les persones.
• No hi ha res que sigui inevitable quant a l’increment de la desigualtat dels ingressos; diversos països han aconseguit contenir o
reduir la desigualtat dels ingressos, aconseguint al mateix temps un fort creixement.
• Si no es prenen en consideració els vincles inextricables entre la desigualtat dels ingressos i la desigualtat d’oportunitats, no es
podrà fer front a la desigualtat de manera eficaç.
• En una enquesta mundial duta a terme pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, va reconèixer que les desigualtats als seus països són elevades i poden constituir una amenaça per al desenvolupament social i econòmic a llarg termini.
• Les proves obtingudes als països en desenvolupament mostren que els infants del quintil més pobre segueixen tenint fins a tres
vegades més probabilitats de morir abans de complir els 5 anys que aquells dels quintils més rics.
• S’ha ampliat considerablement la protecció social a escala mundial, però les persones amb discapacitat són cinc vegades més propenses que la mitjana a contraure despeses en salut catastròfiques.
• Tot i la disminució general de la mortalitat materna a la majoria dels països en desenvolupament, les dones de les zones rurals segueixen tenint fins a tres vegades més probabilitats de morir durant el part que les que viuen als centres urbans.
• Gairebé la meitat de la riquesa mundial està en mans de només l’1% de la població.
• La riquesa de l’1% de la població més rica del món és de 110 bilions de dòlars, una xifra 65 vegades major que el total de la riquesa
que posseeix la tercera part més pobra de la població mundial.
• La meitat més pobra de la població mundial posseeix la mateixa riquesa que les 85 persones més riques del món.
• 7 de cada 10 persones viuen en països on la desigualtat econòmica ha augmentat en els últims 30 anys.
• Als Estats Units, l’1% més ric ha acumulat el 95% del creixement total posterior a la crisi des del 2009, mentre que el 90% més pobre
de la població s’ha empobrit encara més.2
METES:
10.1. El 2030, aconseguir progressivament el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la
mitjana nacional i mantenir-lo.
10.2. El 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat,
sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf?awc=5991_1458
131195_3ac68a31634b570e01f1852e2c986151&cid=aff_affwd_donate
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10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, en particular mitjançant l’eliminació de les lleis, les polítiques i les pràctiques discriminatòries i la promoció de lleis, polítiques i mesures adequades a aquesta finalitat.
10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat.
10.5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i els mercats financers mundials, i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.
10.6. Vetllar per una major representació i veu dels països en desenvolupament en l’adopció de decisions a les institucions econòmiques i financeres internacionals perquè aquestes siguin més eficaces, fiables, responsables i legítimes.
10.7. Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, entre altres coses mitjançant
l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.
10.a. Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats,
de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.
10.b. Encoratjar l’assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, incloent-hi la inversió estrangera directa, per als
estats amb més necessitats, en particular els països menys avançats, els països d’Àfrica, els petits estats insulars en desenvolupament
i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els seus plans i programes nacionals.
10.c. El 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les remeses dels migrants i eliminar els canals d’enviament de remeses amb un cost superior al 5%.
PRIORITAT SINDICAL: alta

NOM: ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS,
RESILIENTS I SOSTENIBLES.
DADES1:
• La meitat de la humanitat, 3.500 milions de persones, viu avui dia a les ciutats.
• El 2030 gairebé el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes.
• Un 95% de l’expansió urbana en els propers decennis es produirà en el món en desenvolupament.
• 828 milions de persones viuen en barris marginals, i el nombre segueix augmentant.
• Les ciutats ocupen amb prou feines el 3% del planeta, però representen entre el 60% i el 80% del consum d’energia i el 75% de les
emissions de carboni.
• La ràpida urbanització està exercint pressió sobre el proveïment d’aigua dolça, les aigües residuals, els mitjans de vida i la salut
pública.
• La densitat relativament alta de les ciutats pot aconseguir un augment de l’eficiència i la innovació tecnològica i, al mateix temps,
reduir el consum de recursos i d’energia.
• Un estudi de la Xarxa de Recerca en Canvi Climàtic Urbà (UCCR) calcula que per al 2050 la quantitat d’habitants urbans gairebé es
duplicarà, ja que passarà dels 3.400 milions que hi ha actualment als 6.300 milions.Segons un estudi publicat a la revista Current Opinion in Environmental Sustainability, les principals amenaces que s’estenen sobre les ciutats en relació amb el canvi climàtic inclouen
l’augment de les tempestes i les pluges torrencials, que poden inundar àrees costaneres, i les ones de calor perllongades, que escalfen les ciutats més que les àrees que les envolten.
• Solament les 50 ciutats més grans del món tenen més població (500 milions de persones) que tot els EUA.2
METES:
11.1. El 2030, cal assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els
barris marginals.
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/7-datos-sobre-las-ciudades-y-el-cambio-climatico
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11.2. El 2030, cal proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tots, i millorar la seguretat vial, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació
vulnerable (les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d’edat avançada).
11.3. El 2030, cal augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i una gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans a tots els països.
11.4. Cal redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
11.5. El 2030, cal reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres, inclosos els relacionats amb
l’aigua, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades al producte intern brut mundial causades pels desastres,
posant l’accent principalment en la protecció dels pobres i de les persones en situacions vulnerables.
11.6. El 2030, cal reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i a la
gestió de les deixalles municipals i d’un altre tipus.
11.7. El 2030, cal proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i
els nens, les persones d’edat avançada i les persones amb discapacitat.
11.a. Cal donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant
l’enfortiment de la planificació del desenvolupament nacional i regional.
11.
11.b. El 2020, cal augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i engeguen polítiques i plans
integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, i la resiliència davant els
desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d’acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030, la gestió
integral dels riscos de desastre a tots els nivells.
11.c. Cal proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant l’assistència financera i tècnica, perquè puguin construir
edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.
PRIORITAT SINDICAL: normal

NOM: GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES.
DADES1:
• Es calcula que cada any al voltant d’una tercera part dels aliments produïts (l’equivalent a 1.300 milions de tones valorades en un
bilió de dòlars aproximadament) acaba podrint-se a les galledes de les escombraries dels consumidors i minoristes, o bé es fa malbé
a causa del transport i els mètodes de recol·lecció deficients.
• Si la població mundial comencés a utilitzar bombetes de baix consum, s’estalviarien 120.000 milions de dòlars anuals a escala mundial.
• Si la població mundial arriba als 9.600 milions el 2050, farien falta gairebé tres planetes per proporcionar els recursos naturals necessaris per mantenir les formes de vida actuals.
Aigua
• Menys del 3% de l’aigua del planeta és dolça (potable), de la qual el 2,5% està congelada a l’Antàrtida, l’Àrtic i les glaceres. Per tant,
la humanitat disposa solament del 0,5% per satisfer totes les necessitats d’aigua dolça dels ecosistemes i de l’home.
• L’ésser humà està contaminant l’aigua a un ritme més ràpid del que necessita la naturalesa per reciclar-la i purificar-la als rius i als
llacs.
• Més de 1.000 milions de persones encara no tenen accés a l’aigua dolça.
• L’ús excessiu d’aigua contribueix a l’estrès mundial per dèficit hídric.
• L’aigua s’obté gratuïtament de la naturalesa, però la infraestructura necessària per subministrar-la és costosa.
Energia
• Malgrat els avanços tecnològics que han promogut millores en matèria d’eficiència energètica, l’ús d’energia als països de
l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) seguirà creixent un altre 35% d’aquí al 2020. L’ús d’energia comercial i residencial és el segon sector de consum energètic mundial que més ràpid està creixent, després del transport.

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/.
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• Al 2002, la quantitat de vehicles automotors als països de l’OCDE era de 550 milions (el 75% dels quals eren automòbils per a ús
personal). Es preveu un augment del 32% en la propietat de vehicles d’aquí al 2020. Al mateix temps, s’espera que el quilometratge
dels vehicles automotors augmenti un 40% i que el transport aeri global es tripliqui en el mateix període.
• Les llars consumeixen el 29% de l’energia mundial i, en conseqüència, contribueixen al 21% de les emissions de CO2 resultants.
• Al 2013, una cinquena part del consum final d’energia al món procedia de les fonts d’energia renovable.
Aliments
• Si bé el principal impacte ambiental dels aliments es deu a la fase de producció (agricultura, elaboració d’aliments), les llars influeixen en aquest impacte a través de les seves opcions i hàbits alimentaris, amb els seus consegüents efectes en el medi ambient a
causa del consum d’energia i la generació de deixalles relacionades amb els aliments.
• Mentre que cada any es malgasten 3.000 milions de tones d’aliments, gairebé 1.000 milions de persones estan subalimentades i
altres 1.000 milions pateixen gana.
• El consum excessiu d’aliments és perjudicial per a la salut i el medi ambient.
• A escala mundial, 2.000 milions de persones pateixen sobrepès o obesitat.
• La degradació de la terra, la disminució de la fertilitat dels sòls, l’ús insostenible de l’aigua, la sobrepesca i la degradació del mitjà
marí estan disminuint la capacitat de la base de recursos naturals per subministrar aliments.
• El sector de l’alimentació representa al voltant del 30% del consum total d’energia del món i prop del 22% de les emissions totals de
gasos d’efecte d’hivernacle.
METES:
12.1. Aplicar el Marc desenal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els
països i sota el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en vies
de desenvolupament.
12.2. Al 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.3. Al 2030, reduir a la meitat el desaprofitament mundial d’aliments per capita en la venda al detall i en l’àmbit dels consumidors,
i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a les collites.
12.4. Al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida,
d’acord amb els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera significativa el seu alliberament a l’atmosfera, l’aigua i el sòl per
reduir al mínim els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.
12.5. Al 2030, disminuir de manera substancial la generació de deixalles mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i
reutilització.
12.6. Encoratjar les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, perquè adoptin pràctiques sostenibles
i incorporin informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i les prioritats nacionals.
12.8. Al 2030, vetllar perquè les persones de tot el món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament
sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.
12.a. Donar suport als països en vies de desenvolupament en l’enfortiment de la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar
cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.b. Elaborar i aplicar instruments que permetin seguir de prop els efectes en el desenvolupament sostenible amb la intenció
d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
12.c. Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de
les distorsions del mercat, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i, fins i tot, mitjançant la reestructuració dels sistemes tributaris i
l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan n’hi hagi, perquè es posi de manifest el seu impacte ambiental, tenint plenament
en compte les necessitats i les condicions particulars dels països en vies de desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes
adversos en el seu desenvolupament, de manera que es protegeixi els pobres i les comunitats afectades.
PRIORITAT SINDICAL: normal
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NOM: ADOPTAR MESURES URGENTS PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES.
DADES1:
Gràcies al Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic sabem el següent:
• Entre el 1880 i el 2012, la temperatura mitjana mundial va augmentar 0,85 graus centígrads. Això vol dir que per cada grau que
augmenta la temperatura, la producció de cereals es redueix un 5% aproximadament. S’ha produït una reducció significativa en la
producció de blat de moro, blat i altres cultius importants de 40 megatones anuals a escala mundial entre el 1981 i el 2002 i a causa
d’un clima més càlid.
• Els oceans s’han escalfat, la quantitat de neu i de gel ha disminuït, i ha pujat el nivell del mar. Entre el 1901 i el 2010, el nivell mitjà
del mar va augmentar 19 cm, ja que els oceans es van expandir a causa de l’escalfament i el desglaç. L’extensió del gel marí de l’Àrtic
s’ha reduït en els últims decennis, des del 1979, amb una pèrdua de gel d’1,07 milions de km2 cada decenni.
• Atesa l’actual concentració i les contínues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, és probable que a finals de segle l’increment de
la temperatura global superi l’1,5 graus centígrads en comparació amb el període comprès entre el 1850 i el 1900 en tots els escenaris menys en un. Els oceans del món se seguiran escalfant i continuarà el desglaç. Es preveu una elevació mitjana del nivell del mar
entre 24 i 30 cm per al 2065 i entre 40 i 63 cm per al 2100. La major part de les qüestions relacionades amb el canvi climàtic persistiran durant molts segles, tot i que es frenin les emissions.
• Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) han augmentat gairebé un 50% des del 1990.
• Entre el 2000 i el 2010 es va produir un increment de les emissions més gran que en les tres dècades anteriors.
• Si s’adopta una àmplia gamma de mesures tecnològiques i canvis en el comportament, encara és possible limitar l’augment de la
temperatura mitjana mundial a 2 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.
• Gràcies als grans canvis institucionals i tecnològics es disposarà d’una oportunitat més gran que mai perquè l’escalfament del planeta no superi aquest llindar.
• Al llarg dels últims 50 anys, les activitats humanes, i en particular la combustió de combustibles fòssils, han alliberat quantitats de
diòxid de carboni i altres gasos d’efecte d’hivernacle suficients per afectar el clima mundial. La concentració atmosfèrica de diòxid
de carboni, gas que atrapa més calor a les capes baixes de l’atmosfera, ha augmentat en més d’un 30% des dels temps anteriors a la
revolució industrial. Els consegüents canvis del clima mundial comporten una sèrie de riscos per a la salut, com ara l’augment de la
mortalitat per les temperatures extremadament elevades o el canvi de la distribució de les malalties infeccioses.
• L’augment de la temperatura global modifica els nivells i la distribució estacional de partícules aèries naturals (per exemple, el
pol·len) i poden provocar l’asma. Hi ha aproximadament 300 milions de persones amb asma i es tem que l’augment de la temperatura elevi el nombre de persones amb aquesta malaltia2.
METES:
13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.
13.3. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic,
l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.
13.a. Posar en pràctica el compromís contret pels països desenvolupats que són part en la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic amb l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals per a l’any 2020, procedents de
totes les fonts, per atendre les necessitats dels països en vies de desenvolupament, en el context d’una tasca significativa de mitigació i d’una aplicació transparent, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo al més aviat possible.
13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països
menys avançats i als petits estats insulars en vies de desenvolupament, centrant-se, en particular, en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades.
PRIORITAT SINDICAL: alta
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NOM: CONSERVAR I UTILITZAR DE MANERA SOSTENIBLE ELS OCEANS, ELS MARS I
ELS RECURSOS MARINS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
DADES1:
• Els oceans ocupen tres quartes parts de la superfície de la Terra, en contenen el 97% de l’aigua i representen el 99% de l’espai vital
del planeta per volum.
• Més de tres mil milions de persones depenen de la diversitat biològica marina i costanera per als seus mitjans de vida.
• A escala mundial, el valor de mercat dels recursos marins i costaners i les indústries corresponents es calcula en tres mil bilions
anuals o prop del 5% del PIB mundial.
• Els oceans contenen prop de 200.000 espècies identificades, però les xifres reals poden ser de l’ordre de milions.
• Els oceans absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït pels éssers humans, reduint així l’impacte de
l’escalfament global.
• Els oceans constitueixen la major font de proteïnes del món, ja que més de 2.600 milions de persones en depenen com a font primària de proteïna.
• La pesca marina, directament o indirectament, dóna feina a més de 200 milions de persones.
• Els subsidis per a la pesca contribueixen a la ràpida desaparició de moltes espècies de peixos i minen els esforços per salvar la pesca
mundial, i per aquest motiu la indústria deixa d’ingressar uns 50 mil milions d’euros anuals.
• Es considera que fins a un 40% dels oceans del món es veuen summament afectats per les activitats humanes, el que inclou la contaminació, l’esgotament dels recursos pesquers i la pèrdua d’hàbitats costaners.
• Es calcula que el 50% de les escombraries dels oceans està conformada per materials plàstics, de molt lenta degradació, de manera
que encara que paréssim ara de llençar plàstic al mar, el problema es podria estendre uns mil anys més.
• Als oceans hi ha unes 200 àrees completament desproveïdes de vida, a causa de la manca d’oxigen fruit de la contaminació, i aquesta xifra es duplica cada 10 anys des del 1960.
• A causa de la contaminació dels oceans, es produeixen més de 250 milions de casos de malalties gastrointestinals o malalties respiratòries cada any, causades per banyar-se en aigües no aptes. Mentre que consumir mariscs contaminats provoca prop de 100.000
morts anuals.2
METES:
14.1. Al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda
per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients.
14.2. Al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l’enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures per restablir la salut i la productivitat dels oceans.
14.3. Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans i fer-hi front, fins i tot mitjançant la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.
14.4. Al 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no
reglamentada així com les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les
poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord
amb les seves característiques biològiques.
14.5. Al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.
14.6. Al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de pesca excessiva i la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d’introduir
noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització
Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països
menys avançats.
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14.7. Al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en vies de desenvolupament i els països menys
avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el
turisme.
14.a. Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte
els criteris i les directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, per tal de
millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en vies de desenvolupament, en particular els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.
14.b. Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als mercats.
14.c. Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de
les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i
els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document «El futur que volem».
Prioritat sindical: NORMAL

NOM: PROMOURE L’ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES TERRESTRES, LLUITAR CONTRA LA
DESERTIFICACIÓ, ATURAR I INVERTIR LA DEGRADACIÓ DE LES TERRES, I FRENAR LA PÈRDUA
DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA.
DADES1:
Els boscos
• Els boscos són el mitjà de vida de prop de 1.600 milions de persones, incloses més de 2.000 cultures indígenes.
• Als boscos, hi habiten més del 80% de les espècies terrestres d’animals, plantes i insectes.
• Entre el 1961 i el 2011 el nostre planeta ha perdut 183.800.000 d’hectàrees de boscos, segons dades de la FAO. Aquesta
tendència continua: seguim fent caure boscos per obtenir fusta, per convertir-los en terres cultivables i poder-ne extreure
minerals.2
La desertificació
• De l’agricultura, en depenen directament 2.600 milions de persones, però el 52% de la terra emprada per a l’agricultura s’ha
vist moderadament o greument afectada per la degradació del sòl.
• La degradació de la terra afecta 1.500 milions de persones a tot el món.
• Es calcula que la pèrdua de terra cultivable ha ascendit entre 30 i 35 vegades la taxa històrica.
• Cada any es perden 12 milions d’hectàrees (23 hectàrees per minut) com a conseqüència de la sequera i la desertificació, en
les quals es podrien conrear 20 milions de tones de cereals.
• El 74% dels pobres es veuen directament afectats per la degradació de la terra a escala mundial.
La diversitat biològica
• De les 8.300 races animals que es coneixen, el 8% correspon a espècies extingides, i el 22%, a espècies en perill d’extinció.
• De les més de 80.000 espècies forestals, menys de l’1% s’han estudiat per al seu possible ús.
• El peix proporciona el 20% de les proteïnes d’origen animal a 3.000 milions de persones aproximadament. Tan sols 10 espècies representen al voltant del 30% de la pesca de captura marina i 10 espècies constitueixen al voltant del 50% de la producció aqüícola.
• Més del 80% de l’alimentació humana es compon de plantes. Només 5 cultius de cereals proporcionen el 60% de la ingestió
d’energia.
• Els microorganismes i els invertebrats són fonamentals per als serveis dels ecosistemes, però encara no se sap exactament
quins són. Tampoc no es reconeixen les seves contribucions.

1
2
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METES:
15.1. El 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors
d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord
amb les obligacions contretes en virtut d’acords internacionals.
15.2. El 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a escala mundial.
15.3. El 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degradació neutra del sòl.
15.4. El 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclosa la seva diversitat biològica, per tal de millorar la
seva capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
15.5. Adoptar mesures urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de la diversitat
biològica i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
15.6. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, com s’ha convingut internacionalment.
15.7. Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.
15.8. El 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els
seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.
15.9. El 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la planificació nacional i local, els processos de
desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat.
15.a. Mobilitzar i augmentar de manera significativa els recursos financers procedents de totes les fonts per conservar i utilitzar de manera sostenible la diversitat biològica i els ecosistemes.
15.b. Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per finançar la gestió forestal
sostenible i proporcionar incentius adequats als països en vies de desenvolupament perquè promoguin aquesta gestió, en
particular amb vista a la conservació i la reforestació.
15.c. Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides, en particular augmentant la
capacitat de les comunitats locals per promoure oportunitats de subsistència sostenibles.
Prioritat sindical: NORMAL

NOM: PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE,
FACILITAR L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTS I TOTES I CREAR INSTITUCIONS EFICACES,
RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS ÀMBITS.
DADES1:
• El poder judicial i la policia estan entre les institucions més afectades per la corrupció.
• La corrupció, el suborn, el robatori i el frau fiscal costen al voltant de 1.260 milions de dòlars l’any als països en vies de desenvolupament; aquesta quantitat de diners podria ser utilitzada per elevar la renda per sobre dels 1,25 dòlars diaris, a les persones que viuen
amb menys d’aquests diners durant un mínim de sis anys.
• La taxa de nens i nenes que abandonen l’escola primària als països afectats pels conflictes va arribar al 50% el 2011, cosa que representa 28,5 milions de nens i nenes, i mostra l’impacte de les societats inestables en un dels principals objectius de l’agenda després
del 2015: l’educació.
• L’estat de dret i el desenvolupament tenen una interrelació significativa i es reforcen mútuament, cosa que és essencial per al desenvolupament sostenible a escala nacional i internacional.

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/.
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METES:
16.1. Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món.
16.2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra les criatures.
16.3. Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.
16.4. Al 2030, reduir de manera significativa els corrents financers i d’armes il•lícits, enfortir la recuperació i la devolució de béns
robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.
16.5. Reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seves formes.
16.6. Crear institucions eficaces, responsables i transparents en tots els àmbits.
16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats en tots els àmbits.
16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en vies de desenvolupament en les institucions de governança mundial.
16.9. Per al 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en particular mitjançant el registre de naixements.
16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, d’acord amb les lleis nacionals i els acords internacionals.
10.a. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, amb vista a crear capacitat en
tots els àmbits, en particular als països en vies de desenvolupament, per prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.
10.b. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries a favor del desenvolupament sostenible.
PRIORITAT SINDICAL: alta

NOM: ENFORTIR ELS MITJANS D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
DADES1:
• El 2014, l’assistència oficial per al desenvolupament va ascendir a 135.200 milions de dòlars, el nivell més alt registrat fins a la data.
• El 79% de les importacions procedents de països en vies de desenvolupament arriba als països desenvolupats lliures de drets.
• La càrrega del deute als països en vies de desenvolupament es manté estable, en aproximadament el 3% dels ingressos de
l’exportació.
• La xifra d’usuaris d’Internet a l’Àfrica gairebé s’ha duplicat durant els últims 4 anys.
• El 30% dels joves de tot el món són nadius digitals i han estat actius a la xarxa durant almenys 5 anys.
• No obstant això, hi ha més de 4.000 milions de persones que no utilitzen Internet, el 90% d’elles en el món en vies de desenvolupament.
• Els 5 països amb els índexs més alts d’impunitat estudiats per l’Index global d’impunitat (IGI)I són Filipines, Mèxic, Turquia, Colòmbia
i la Federació de Rússia.
• La major part dels països de l’Àfrica, l’Àsia Central i Oceania tenen un dèficit estructural per mesurar estadísticament la impunitat,
perquè no reporten la seva informació al sistema de Nacions Unides en aquestes matèries.2
METES:
Finances
17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en vies de desenvolupament, per millorar la capacitat nacional de recaptar ingressos fiscals i d’una altra índole.
17.2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin totalment els seus compromisos en relació amb l’assistència oficial per al
desenvolupament, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament i de destinar del 0,15% al 0,20% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial
per al desenvolupament dels països menys avançats; d’altra banda, cal encoratjar els proveïdors d’assistència oficial per al desenvo1
2
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lupament que considerin fixar una meta per destinar almenys el 0,20% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats.
17.3. Mobilitzar recursos financers addicionals procedents de múltiples fonts per als països en vies de desenvolupament.
17.4. Ajudar els països en vies de desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern dels
països pobres molt endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.
17.5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions a favor dels països menys avançats.
Tecnologia
17.6. Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació, i
l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre altres coses millorant la
coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de
facilitació de la tecnologia.
17.7. Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en
vies de desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, per mutu acord.
17.8. Posar en ple funcionament, a tot estirar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, la tecnologia i la
innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en particular, de la tecnologia de la
informació i les comunicacions.
Creació de capacitat
17.9. Augmentar el suport internacional a l’execució de programes de foment de la capacitat, eficaços i amb objectius concrets als
països en vies de desenvolupament per donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.
Comerç
17.10. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de
l’Organització Mundial del Comerç, fins i tot mitjançant la conclusió de les negociacions d’acord amb el seu Programa de Doha per al
Desenvolupament.
17.11. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en vies de desenvolupament, en particular amb vista a duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per al 2020.
17.12. Aconseguir la consecució oportuna de l’accés als mercats, lliure de drets i de contingents, de manera duradora per a tots els
països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, entre altres coses vetllant perquè les
normes d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles i contribueixin
a facilitar l’accés als mercats.
Qüestions sistèmiques
Coherència normativa i institucional
17.13. Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència normatives.
17.14. Millorar la coherència normativa per al desenvolupament sostenible.
17.15. Respectar el lideratge i el marge normatiu de cada país per establir i aplicar polítiques orientades a l’eradicació de la pobresa i
la promoció del desenvolupament sostenible.
Aliances entre múltiples interessats
17.16. Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que
mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, capacitat tècnica, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular els països en vies de desenvolupament.
17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, pública-privada i de la societat civil, aprofitant
l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les associacions.
Dades, supervisió i rendició de comptes
17.18. Per al 2020, millorar la prestació de suport per al foment de la capacitat als països en vies de desenvolupament, inclosos els
països menys avançats i els petits estats insulars en vies de desenvolupament, amb vista a augmentar de manera significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d’alta qualitat desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició
migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents en els contextos nacionals.
17.19. Per al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar progressos aconseguits en matèria
de desenvolupament sostenible i que complementin els utilitzats per mesurar el producte intern brut, i donar suport al foment de la
capacitat estadística als països en vies de desenvolupament.
PRIORITAT SINDICAL: alta
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