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ELS OBJECTIUS 
DEL MIL.LENNI 

 
1. Eradicar la 

pobresa extrema i 
la fam 

2. Aconseguir 
l’educació primària 
universal 

3. Promoure la 
igualtat entre 
els gèneres i 
l’autonomia 
de la dona 

4. Reduir la mortalitat 
infantil 

5. Millorar la salut 
materna 

6. Combatre la SIDA, 
la malària i altres 
malalties greus  

7. Garantir la 
sostenibilitat del 
medi ambient 

8. Fomentar 
l’associació 
mundial per al 
desenvolupament 
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L'OBJECTIU DEL MIL.LENNI NÚM. 3: 

Promoure la igualtat entre els gèneres i 
l’autonomia de la dona 

 
Els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) suposen el 
primer projecte internacional de les Nacions Unides per acabar amb la 
pobresa i relacionen per primera vegada la lluita contra la pobresa no 
només amb la fam, sinó també amb la sanitat, l'educació, la igualtat de 
gènere i la sostenibilitat mediambiental.  
 
 
L'OBJECTIU NÚM. 3: 
Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.  
 
La prosperitat i la pau mundial només 
s'aconseguiran quan tots els habitants 
del planeta tinguin la capacitat per posar 
ordre a les seves pròpies vides i poder 
mantenir les seves famílies. Les 
societats on les dones gaudeixen de 
major igualtat tenen moltes més 
possibilitats d'aconseguir els Objectius 
del Mil·lenni per al 2015. Cada Objectiu 
individual està directament relacionat 
amb els drets de la dona, i les societats 
on les dones no gaudeixen dels mateixos 
drets que els homes mai no podran 
aconseguir el desenvolupament de 
manera sostenible. Als llocs d'Àsia, 
Amèrica Llatina i Àfrica on les dones han 
rebut la possibilitat de millorar les seves 
condicions mitjançant microcrèdits o 
oportunitats d'ensenyament de millor 
qualitat, les famílies i les economies són 
més fortes i les societats van prosperant.  
  
Si en un país com el nostre ha calgut una 
llei per avançar en el dret a la igualtat, 
què és el que no serà necessari en 
països on ni tan sols la llei reconeix la 
igualtat de les dones.  
 
 
La pobresa té cara de dona:  

• L’actual estructura social relega la 
dona a l’àmbit privat (es respon-
sabilitza de la cura i alimentació de la 
família) mentre que l’home ocupa 
l’àmbit públic (poder polític i propietat).  

• Dos terços dels habitants analfabets 
del planeta són dones.   

 

Però això no té perquè seguir sent així. És 
evident que sols es podrà acabar amb la 
pobresa si les dones gaudeixen d’igualtat 
de drets. El món té ara els recursos 
financers i el coneixement pràctic per 
acabar amb la pobresa extrema. L’únic que 
falta és la voluntat política i de la societat 
per canviar l’statu quo.  
 
Què fa falta perquè les dones de tot el 
món tinguin els mateixos drets que 
els homes i el món s’encamini cap a la 
pau i la prosperitat?  
 
Entre altres coses, fas falta TU!. 
 
Els governs del Nord i el Sud van prometre 
que compliran la seva part per arribar als 8 
Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni per al 2015. Hem d’obligar-los a 
complir aquestes promeses. Hem de 
deixar-los clar que ens neguem a perdre 
aquesta oportunitat històrica!! 
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El Grup de Pau i Solidaritat de 
COMFIA donem suport als 
projectes de Recolzament a 
l’escola de formació de la 
Organització Femenina Popular 
(OFP) de Colòmbia, i Recolzament 
al Programa d’Assessorament i 
acompanyament a dones àrabs 
desocupades d’Israel, que podeu 
consultar al lloc web 
www.comfia.cat. També us 
animem a col·laborar amb aquests 
projectes, fent-vos socis de la 
Fundació, o fent una aportació al 
seu compte núm.: 

2100 3000 13 2201649495


