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Agendes globals

REPTES
Sobre quins d’aquests reptes tenim capacitat per incidir, o la cooperació catalana podria actuar?
Quins d’aquests reptes poden tenir una major incidència sobre la nostra feina a futur?
Recull dels reptes

-

La connexió entre les agendes s’ha de fer de forma conjunta donat que les prioritats ja
estan definides per l’agenda 2030.
Coma entitat hem de ser un catalitzador de la visió 2030 mitjançant el voluntariat,
personal tècnic i participants dels nostres projectes.
L’agenda 2030 planteja objectius molt generals que fan plantejar-se la necessitat de
concretar-ho més per aconseguir un major acompliment dels mateixos.
Necessitat de continuar amb un enfocament de gènere basat en drets humans que sigui
transversal a tots els ODS i encaminar-se cap als drets de les dones.
Implementar una visió local dels ODS com a agendes polítiques locals.
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PROPOSTES
Cap a on creus que hauríem d’anar? Quin seria l’escenari ideal a
mitjà termini?
Quines accions concretes podem plantejar?
Recull de les propostes

-

-

-

Es necessari treballar mitjançant accions d’epD amb la població sobre la incidència
individual per a l’agenda estatal en temes d’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
Es urgent la necessitat de comptar amb el 0,7% del pressupost de l’estat per a projectes
de cooperació internacional .
L’ACCD ha de ser l’òrgan públic que alinea la resta d’òrgans de govern amb l’agenda 2030.
Reforçar aliances entre el sector públic i el privat.
Pressionar a nivell internacional pel compliment dels ODS, no amb mesures
penalitzadores sinó amb incentius per a aquells que acompleixin les metes, no només a
nivell d’estats sinó també a nivell de ciutadania i d’empreses.
La importància de poder potenciar la obligatorietat dels estats com a garants de drets
sense oblidar la responsabilitat de la resta d’actors internacionals, com per exemple les
empreses, es tracta d’una responsabilitat global.
Treballar la visió 2030 des d’un punt de vista urbà ( en tots els ODS), es a dir, aprofitar els
punts fonamentals de la visió 2030 per traspassar-ho a una agenda urbana, dins
l’enfocament de la Nova Agenda Urbana.
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ALTRES CONSIDERACIONS:

-

Necessitat de subvencions a mig termini ( es a dir programes i no projectes) per poder
generar un impacte i un canvi real en les nostres intervencions.

web: participa.gencat.cat

