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EL PROJECTE

El 2010, un informe del Secretari General de l'ONU va assenyalar que, "a nivell internacional, la 
família és apreciada, però no se li dóna prioritat en els plans de desenvolupament. La contribució
de les famílies als objectius de desenvolupament continua sent ignorada, tot i que sembla haver-
hi consens sobre el fet que, fins ara, l'estabilitat i cohesió de les comunitats i societats està
relacionada en bona mesura amb la fortalesa de la família. En efecte, la consecució dels objectius
de desenvolupament depèn del grau d'empoderament de les famílies per contribuir a aquesta
tasca. Per tant, les polítiques centrades en la millora del benestar familiar estan destinades
certament a millorar el desenvolupament" (Informe del Secretari General, 2010, A/66/62–
E/2011/4).

Més recentment, un altre informe del Secretari General de l'ONU amb ocasió de la celebració del 
XX Aniversari de l'Any Internacional de la Família, declara que "els governs, en col·laboració amb
els actors rellevants, han de donar suport a la recollida de dades i la investigació sobre família i 
l'impacte de les polítiques públiques en les famílies i invertir en el disseny, posada en pràctica i 
avaluació de polítiques i programes favorable a les famílies" (Informe del Secretari General, 2014, 
A/70/61–E/2015/3).

Aquest Projecte respon a les dues peticions i es dirigeix   a legisladors, professionals i públic
generalista, amb el propòsit de subratllar el paper que la família i les polítiques familiars per al 
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment 1, 3, 4, 5, 8 i 16.

Amb aquest motiu, un grup d'experts d'Àfrica, Àsia, Europa, Oceania i Amèrica han dissenyat
processos adequats i procediments pràctics per avaluar:
• com funcionen les polítiques respecte als diferents objectius relacionats amb el progrés social 

—com els defineixen els ODS— en les diferents regions del món;
• la contribució de les accions d'actors no governamentals que treballen a favor de les famílies a 

aquest assumpte;
• els atributs familiars de l'impacte a les llars o a nivell nacional sobre l'efectivitat de les 

intervencions familiars prèviament identificades.
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PROGRAMA

Organitzat per la Federació Internacional per al Desenvolupament de la Família (IFFD),
en associació amb la Fundació Bancària LaCaixa, 

la col·laboració amb UNICEF,
el Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides

i el Ajuntament de Barcelona.
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Raós per dur a terme l'estudi i recomanacions
per integrar la perspectiva familiar en la formulació de polítiques socials

Dominic Richardson
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La família com a agent actiu de desenvolupament
per al compliment de l'Agenda 2030
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Preguntes i respostes
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TEMES DE DISCUSSIÓ

1. Qüestions transversals que afecten el desenvolupament de polítiques familiars per a 
l'assoliment dels ODS 1-5, 8 & 16.

2. Polítiques familiars i perspectiva de gènere.
3. Benestar familiar i desenvolupament.

SOBRE L'INFORME

Aquest informe de síntesi analitza fins a quin punt el 
paper de les famílies i les polítiques familiars a tot el món
poden contribuir al compliment dels ODS. Tenint en 
compte el paper essencial de les famílies i polítiques
familiars per al progrés social, i en vista de la perspectiva 
nacional i internacional per assolir aquests objectius
abans de 2030, el temps d'aquesta publicació és
especialment oportú.

L'informe resumeix les dades sobre els sis ODS-que 
tracten de pobresa, salut, educació, igualtat de gènere, 
desocupació juvenil i violència- subratlla alguns aspectes
d'especial importància que els responsables polítics
poden considerar a l'hora d'aconseguir que les futures
polítiques funcionin per a les famílies, i que les polítiques
familiars contribueixin a un millor futur. Atès l'ampli
espectre de la proposta dels ODS, una de les aportacions
clau d'aquest treball és la descripció de la relació entre 
l'èxit de les polítiques i programes de famílies centrades
en un ODS han contribuït als resultats positius en les 
àrees relatives a altres ODS.

Aquest informe de síntesi ha estat elaborat per Dominic Richardson (d'UNICEF, Centre de Recerca 
Innocenti), a partir dels capítols preparats com a part del projecte 'SDGs and Families' per Esuna 
Dugarova (especialista política del Programa de Desenvolupament de Nacions Unides); Daryl 
Higgins (Universitat Catòlica d'Austràlia, director de l'Institut d'Estudis per a la Protecció del Menor); 
Keiko Hirao (Universitat Sophia de Tòquio, Professora de Família i Sostenibilitat Social de l'Escola
d'Estudis Mediambientals); Zitha Mokomane (Universitat de Pretòria a Sud-àfrica, professora
associada del Departament de Sociologia); i Mihaela Robila (City University de Nova York, professora
de Desenvolupament Humà i Estudis de la Família al Queens College). El treball de recerca 
específica ho han aportat Sabbiana Cunsolo i Despina Karamperidou (ambdues del Centre de 
Recerca Innocenti d'UNICEF). Mostrem el nostre agraïment a Sarah Cook (del Centre de Recerca 
Innocenti d'UNICEF), Jonathan Bradshaw (professor emèrit de la Universitat de York, Regne Unit), 
Renata Kaczmarska (del Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU) i Rosario Esteinou 
(professora investigadora del Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social, 
Mèxic) per les seves revisions, comentaris i aportacions variades en les diverses fases d'elaboració
d'aquest document. També agraïm la cessió dels locals per a les reunions d'experts del projecte a la 
seu central d'UNICEF a Nova York, la Municipalitat de San José de Costa Rica, i la Fundació Bancària
LaCaixa a Barcelona.

La coordinació de tot el projecte SDGs and Families ha estat dirigida per Ignacio Socías (director de 
relacions internacionals de la International Federation for Family Development i director de 
relacions internacionals de The Family Watch), amb el suport d'Irma Rognoni (assessora estratègica, 
regidora del ajuntament de Barcelona) i Alex Vazquez (representant permanent de la International 
Federation for Family Development davant l'ONU a Nova York).

Descarregar l'informe

Vagi a www.familyperspective.org/SDGsAFamilies 
o escanegi aquest codi QR amb el seu telèfon mòbil.


