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El passat 25 setembre de 2015 va ser aprovada la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per
al desenvolupament sostenible” per part dels estats membres de les Nacions Unides. Aquesta resolució
determina el compromís que tenen per lluitar contra els reptes a què fa front el nostre planeta, que estan
interconnectats i requereixen una actuació col·lectiva urgent. Per a fer-ho, s’han establert 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) amb les relatives directrius (169 fites), que engloben tots aquests
aspectes interconnectats i determinen el full de ruta que la societat i tots els agents implicats interpel·len a
seguir. Així doncs, l’Agenda 2030 suposa un nou escenari en la concepció del desenvolupament sostenible i
el progrés dels països i de les persones, estructurant-se en cinc grans dimensions: persones, planeta,
prosperitat, pau i partenariat o aliances.
La resolució aprovada per les Nacions Unides delimita el marge d’acció fins al 2030, evidenciant la urgent
necessitat d’actuar davant d’una realitat sempre més precària que acabarà amb el planeta tal com el
coneixem. Parlem doncs de pobresa, desigualtats i discriminacions, ocupació, salut (en tots els seus
aspectes), medi ambient: vivim en un sistema globalitzat, capitalista, que ho ha portat tot a l’extrem,
convertint-nos en ciutadans de societats competitives i plenes de discriminacions. Denunciem que, a causa
d’aquesta globalització, qui més té seguirà tenint més, sobretot a costa de qui menys té: això succeeix tant
des del punt de vista de les desigualtats de classes socials com les desigualtats territorials, sent innegable
la dependència entre països i l’interès de molts de que això segueixi sent així pels beneficis que en podran
treure. És destacable remarcar la importància del Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8, el treball
digne. Incorporat, l'adjectiu Digne, a l'ODS gràcies a la intervenció sindical internacional, és l'objectiu
central per assolir tota la resta: des de l'erradicació de la pobresa, la fam fins a la reducció de les desigualtats
i la pau social. Si el treball digne no arriba a tots els països, tant l'Agenda 2030 com les ODS acabaran en
paper mullat.
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Necessitem construir un futur millor per a tothom, especialment per als milions de persones que han
estat privades de l’oportunitat de tenir una vida digna i plena. Així doncs, les joves ens hem de sentir
interpel·lades i hem de i poder defensar a qualsevol espai on se’ns presenti l'oportunitat que nosaltres
també volem aquest present i futur dignes per a totes.
A Catalunya, el nou de novembre del 2018 es va aprovar la Moció 20/XII sobre l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible al Ple del Parlament, establint el mandant que el Parlament de Catalunya
prenia amb relació a la Resolució de l’Agenda 2030. Des de llavors, la societat catalana i els ens on hi
participa si han sumat en el cotreball en l’assoliment dels ODS d’acord amb la responsabilitat global i local
i amb la capacitat d’actuació de cada agent.
Per això, serà necessari no tan sols una predicació de bons propòsits sinó una coherència tangible en
l’actuació i en les polítiques que en derivin. Per fer-ho possible un primer gran pas és l’Acord i, en segon lloc,
una posterior Aliança, anomenada Aliança Catalunya 2030: constituïda com a resposta col·lectiva a un
mandat del Parlament de Catalunya i oberta a tota la societat catalana. Poden formar part de l’Aliança els
actors públics i privats que signin l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, i que aportin
compromisos concrets per a la localització dels ODS. Aquesta Aliança, actualment compta amb la presència
de diversos agents socials tant privats com públics de tota mena del territori, també del Consell de Gent
Gran i d’Infants, veu la mancança de la representació i veu de la joventut de Catalunya, que ha estat sempre
compromesa amb molts dels objectius plasmats a l’Agenda 2030, per això ens demana fer un pas endavant.
Malauradament, les mesures estipulades a l’Agenda 2030 no són vinculants i tampoc disposen de
mecanismes sancionadors per als estats o organismes que els incompleixin. Així mateix, l’experiència
viscuda amb els darrers acords internacionals homòlegs ens obliga a ser una mica escèptics amb la
iniciativa. Tot i així, celebrem l’acord internacional aconseguit i ens hi sumem amb la voluntat d’incidir des
d’una mirada juvenil, crítica i amb el propòsit de treballar allà on sigui possible per una societat en equilibri
amb els límits del medi natural.
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Per tot això, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ens comprometem a:
•

Incorporar la veu de la joventut de Catalunya a l’Aliança Catalunya 2030 i treballar conjuntament
per afavorir l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i garantir un futur
digne a les generacions presents i futures.

•

Fer una anàlisi crítica i fonamentat entorn de les mancances i febleses de l’Agenda 2030, així com
dels punts forts i a potenciar.

•

Sensibilitzar sobre quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i com podem
aplicar-los al territori català.

•

Prioritzar quins Objectius de Desenvolupament Sostenible voldrem treballar i potenciar a l’hora de
prendre compromisos.

•

Treballar en l’àmbit internacional on tenim presència entorn dels objectius de l’Agenda 2030 i el
nostre paper com a joventut dins de la mateixa.

•

Comprometre'ns en la defensa del treball digne com a eix central per a l'assoliment de la resta
d'objectius, destacant el fet que el jovent català i internacional és dels sectors més vulnerables de
la població i qui monopolitzen, amb dones i població migrada, situacions d'explotació i abús
laboral.

Resolució presentada pel secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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