
MANIFEST PER A LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE EN LA COOPERACIÓ 

UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT (CUD) 

  

L’any 2015, amb la nova agenda mundial 2030 i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) aprovats pels Estats membres de les Nacions Unides el 25 de 

setembre, constitueix una oportunitat històrica per a unir els països i les persones 

d’arreu del món a fi d’acordar i emprendre noves vies cap al futur de la cooperació al 

desenvolupament. Les seues decisions determinaran el curs de les mesures destinades 

a eradicar la pobresa, promoure el desenvolupament humà sostenible i arribar a 

aconseguir la igualtat efectiva i real entre dones i homes a escala global.  

El salt qualitatiu dels ODM als ODS radica en una visió del desenvolupament vinculada 

als drets humans i a la lluita contra les desigualtats, en aquest procés participatiu, les 

universitats com a actors de la cooperació al desenvolupament, tenen la 

responsabilitat de transversalitzar la perspectiva de gènere en el context de les seues 

funcions, així com ser el motor d’accions i propostes dirigides a complementar i 

articular eines, mitjans i polítiques que garantisquen la plena participació de la societat 

en el seu conjunt.  

Combatre les desigualtats i la discriminació és fonamental per a garantir un món 

sostenible i pacífic des del qual siga possible construir i dotar d’eines de transformació 

social per a l’apoderament de les dones i les xiquetes.  

No ha d’oblidar-se que les dones i les xiquetes constitueixen més de la meitat de la 

població mundial i que solen ser les persones més afectades per la pobresa, el canvi 

climàtic, la inseguretat alimentària, la falta d’atenció sanitària, la violència i les crisis 

econòmiques mundials. La denegació dels seus drets així com la privació de la seua 

capacitat d’exercir el control sobre les seues vides i cossos, continua sent el factor de 

desigualtat més generalitzat en el món, per la qual cosa la violència basada en el 

gènere es tradueix en un important fracàs pel que fa als drets humans. 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ffd/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ffd/


No obstant això, les aportacions i el lideratge —és a dir, la seua agencialitat— de les 

dones i de les xiquetes són fonamentals. Ambdós factors, més l’autonomia econòmica, 

física i de presa de decisions, serà una realitat amb la contribució de l’educació 

superior.  

És tasca de les institucions d’educació superior proveir i participar en la confecció d’un 

itinerari perquè la transversalitat de gènere siga efectiva en el marc de la cooperació 

universitària al desenvolupament. Així ho disposa el tenor literal de l’article 5 del Codi 

de Conducta de les Universitats en Matèria de Cooperació Universitària al 

desenvolupament “l’equitat de gènere i l’enfortiment de les capacitats i autonomia de 

les dones són consubstancials al desenvolupament humà i al mateix temps condicions 

per a l’èxit dels objectius globals del desenvolupament per la qual cosa constitueixen 

una referència bàsica de la cooperació universitària al desenvolupament”. 

L’itinerari al·ludit es concreta en els següents punts bàsics: 

1. Voluntat política i compromís institucional de les universitats: es configura 

com el pas que fonamenta l’efectiva voluntat política i compromís real de la 

universitat. 

2. Reafirmació dels compromisos internacionals establits i, si escau, per a 

establir: assumir i integrar els principis i declaracions que en el context 

internacional afecten l’efectiva transversalització del gènere i dels drets 

humans.  

3. Definició d’enfocaments i conceptes: assumir l’enfocament de gènere i 

desenvolupament com l’adequat, amb estratègies de transversalitat i 

apoderament, principis dels drets humans, així com ODS i ruta de l’eficàcia 

del desenvolupament.  

4. Planificació estratègica: treball complex i exhaustiu de transversalització en 

tots els instruments de planificació amb especial incidència de la proposta 

de treball conjunt d’unitats d’igualtat i unitats de cooperació al 

desenvolupament/estructures solidàries.  

5. Gestió: sensibilització, formació, investigació, mobilització social i incidència 

política —és a dir, educació per al desenvolupament— accions positives, 



implementació d’eines per a la millora de la intercomunicació entre 

estructures universitàries, dotació de pressupostos percentuals, etc. 

6. Coherència de polítiques, harmonització i complementarietat: intercalar 

instruments i coordinació en la universitat ad intra i ad extra de manera que 

es generen espais de participació, consulta i diàleg efectius amb tots els 

actors de la cooperació al desenvolupament que possibiliten l’apropiació i 

construcció conjunta de polítiques o mesures.  

7. Gestió del coneixement i rendició de comptes mutus: no sols per a encunyar 

avaluacions amb enfocament de gènere, sinó també per a transferir i 

intercanviar informació i coneixement de manera constant i fluida.  

Igualment, cal destacar el paper rellevant que han tingut les universitats en els canvis 

de polítiques, en la verificació de mitjans per a arribar a objectius i encara més, amb 

vista al futur, en la construcció de nous indicadors per a la consecució de la 

transversalització i l’efectiu mesurament de l’impacte de gènere. Des d’una premissa 

general, com correspon a un manifest, una proposta coherent d’indicadors de procés 

podria ser arribar a determinar quantitatius i qualitatius en relació amb, per exemple, 

mesurament i determinació del lideratge de les dones en governança universitària, 

participació femenina en fòrums de decisió o negociació, categorització d’estudis de 

gènere i desenvolupament com a àmbit de coneixement, mesurament de la 

transversalització del gènere en les diferents titulacions reglades i no reglades, 

resultats d’investigació, intervenció de la institució universitària en accions 

d’enfortiment, assessoria i suport tècnic, incorporació de línies pressupostàries 

específiques, etc. 

  

Sense igualtat de gènere el desenvolupament sostenible no és desenvolupament ni 

sostenible (CEPAL). 

  

 

 


