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Del sistema de Nacions
Unides

FNUAP (Fons de Població de les
Nacions Unides)
220 East 42nd, New York, NY 10017, EUA 

www.unfpa.org

L’any 1967 i en base
a una resolució de
l’Assemblea General

adoptada l’any anterior, es crea dins les
Nacions Unides un Fons Fiduciari espe-
cial destinat a prestar assistència tècnica
en matèria de població. Aquest fons espe-
cial passarà el 1969 a rebre el nom de
FNUAP. El Fons presta assistència als paï-
sos en desenvolupament, als països amb
economies en transició i a d’altres països
que ho sol·licitin sobre qüestions relacio-
nades amb la salut reproductiva i la pobla-
ció, i estimula la conscienciació sobre
aquests temes a tots els països. L’FNUAP
centra les seves activitats en els tres àmbits
següents: promoure l’objectiu de l’accés
universal a la salut reproductiva, incloses
la planificació familiar i la salut sexual, de
totes les parelles i individus per l’any 2015;
donar suport a estratègies de població i
desenvolupament que propiciïn el foment
de la capacitat de programació en matè-
ria de població; sensibilitzar sobre les qües-
tions relacionades amb la població i el
desenvolupament i mobilitzar els recursos
i la voluntat política necessaris per a la rea-
lització d’aquestes tasques.

OMS (Organització Mundial de la
Salut)
20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Suïssa

www.who.org i
www.who.int/asd

Estats membres: 191
Va néixer el 7 d’abril
de 1948 després que

26 estats membres de l’ONU ratifiquessin
la seva Constitució. El seu objectiu princi-
pal és fer que tots els pobles assoleixin el
nivell de salut més alt possible. El 1977,
l’Assemblea Mundial de la Salut va esta-
blir com a prioritat per a l’organització: “la
salut per a tots d’aquí a l’any 2000”, i des
d’aleshores s’ha establert una estratègia
fonamentada en les atencions de salut
primàries comportant vuit elements essen-
cials: educació relativa als problemes impe-
rants de la salut; abastament alimentari i
nutrició adequats; aprovisionament d’ai-

gua salubre i mesures de sanejament; la
salut materna i infantil, inclosa la planifi-
cació familiar; vacunació contra les prin-
cipals malalties infeccioses; prevenció i
control de les endèmies locals; tractament
de les malalties i lesions corrents; i pro-
veïment de medicaments essencials.

PNUD (Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament)
One United Nations Plaza, New York, NY
10017 EUA

www.undp.org

Estats membres: 166
Creat al 1965, el PNUD
és el mecanisme mun-

dial més important de cooperació tècnica
multilateral i de preinversions. Realitza acti-
vitats a més de 150 països i territoris i pràc-
ticament en tots els sectors econòmics i
socials. El seu objectiu és ajudar als PVD a
utilitzar millor els seus recursos de cara a
incrementar la producció econòmica i a
millorar la qualitat de vida de les seves
poblacions. L’avenç de les dones és un dels
principals objectius que el PNUD persegueix
en els seus esforços per ajudar els països
a reforçar les seves capacitats de desen-
volupament humà sostenible. El progrés per
les dones és essencial per assolir altres
objectius del PNUD com l’eradicació de la
pobresa, la promoció de condicions de vida
sostenibles i la protecció i regeneració
ambiental. El PNUD també promou el
reforçament de la capacitat de països i orga-
nitzacions de respondre amb efectivitat a
l’epidèmia del VIH.

UNICEF (Fons de les Nacions Unides
per a la Infància)
3 United Nations Plaza, New York, NY
10017, EUA

www.unicef.org

Creat el 1946 per apor-
tar als infants d’Euro-
pa i de Xina, víctimes

de la guerra, ajuda d’urgència en aliments,
medicaments i vestits, el 1950 modifica l’o-
rientació del seu mandat cap a programes
a llarg termini en favor dels infants dels PVD.
Perseguint a la vegada objectius humanita-
ris i de desenvolupament, el Fons participa
en els esfoços invertits pels PVD per tal de
protegir els seus infants i permetre’ls desen-
volupar-se plenament. L’objectiu és donar
a cada infant la possiblitat de gaudir dels
drets i privilegis fonamentals enunciats en

la Declaració dels Drets de l’Infant, adopta-
da per l’Assemblea General el 1959. Entre
d’altres activitats, l’UNICEF ajuda els
governs a planificar, desenvolupar i ampliar
els serveis comunitaris de baix cost en
camps interrelacionats com la salut mater-
na i de l’infant, l’aigua potable i sanejament
o l’educació estructurada i no estructurada.
També proveeix recursos financers per a
reforçar la formació i l’orientació de perso-
nal nacional, de mestres, d’especialistes de
la nutrició i de la protecció de la infància.

ONUSIDA (Programa Conjunt de
Nacions Unides sobre el VIH/SIDA)
20, Avenue Appia. CH-1211 Geneva 27.
Suïssa

www.unaids.org

Creat el 1996, el Pro-
grama Conjunt de
Nacions Unides sobre
el VIH/SIDA és una ini-

ciativa sense precedents en el sistema de
Nacions Unides, que combina l’experièn-
cia, els esforços i els recursos de sis orga-
nitzacions: UNICEF, PNUD, FNUAP, UNES-
CO, OMS i el Banc Mundial. D’aquesta
manera, procura augmentar al màxim l’e-
ficiència i l’impacte de Nacions Unides en
el camp del VIH/SIDA. ONUSIDA promou
una resposta àmplia per prevenir la trans-
missió del VIH, oferir assistència i suport,
reduir la vulnerabilitat dels individus i les
comunitats al VIH/SIDA i mitigar l’impac-
te de l’epidèmia. Fomenta l’ús de bones
pràctiques i reuneix, analitza i difon infor-
mació sobre l’evolució de l’epidèmia i sobre
la resposta mundial que suscita. ONUSI-
DA col·labora amb països en desenvolu-
pament i amb economies en transició per
capacitar-los a definir, planificar i aplicar
la millor resposta nacional possible.

OPS (Organització Panamericana
de la Salut)
525 23rd Street, N.W., Washington, D.C.,
20037, EUA

www.paho.org

Estats membres: 38
Organisme interna-
cional de salut pública

que té el seu origen en l’Oficina Sanitària
Panamericana, nascuda a la Segona Con-
ferència Internacional dels Estats Americans
el 1902 a Mèxic. Dedicada a millorar la salut
i les condicions de vida en els països d’Amè-
rica, actua també com a Oficina Regional

Alguns actors
internacionals
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per a les Amèriques de l’OMS i és recone-
guda internacionalment com a part del sis-
tema de Nacions Unides. A més és l’orga-
nisme especialitzat en salut del sistema inte-
ramericà. Els principals propòsits de l’OPS
són la promoció i coordinació dels esforços
dels països de la Regió de les Amèriques
per a combatre les malalties, prolongar la
vida i estimular el benestar físic i mental dels
seus habitants. L’OPS promou l’estratègia
d’atenció primària de la salut com una mane-
ra d’estendre els serveis de salut a la comu-
nitat i augmentar l’eficiència en l’ús dels
recursos. D’aquesta manera orienta les seves
activitats cap als grups més vulnerables,
especialment les mares i els nens, els tre-
balladors, la gent pobre, entre d’altres. Ha
proposat i encapçalat campanyes per era-
dicar diverses malalties transmissibles amb
gran èxit: SIDA, còlera, xarampió, malària,
etc. També promou programes dedicats a
millorar la salut de la dona en particular, i la
seva integració a la societat.

The Safemotherhood Initiative
(Maternitat Sense Riscs)
588 Broadway, Suite 503. New York, NY
10012, EUA

www.safemotherhood.org

Creada l’any 1987, a
partir d’una coalició
d’especialistes a nivell

mundial en salut materna i infantil: el FNUAP,
l’UNICEF, l’OMS, el Banc Mundial, la Fede-
ració Internacional de Planificació Familiar
i The Population Council. Actualment és una
agrupació d’associats de més de 100 paï-
sos, integrada per governs, agències
donants i de cooperació tècnica, ONG i
defensors de la salut de les dones. Els objec-
tius d’aquest programa són: reduir les morts
i les malalties de dones i infants, sobretot a
països en vies de desenvolupament, a tra-
vés de la mobilització de recursos; establir
prioritats i promoure assistència tècnica;
incrementar la salut materna i reduir el nom-
bre de defuncions i malalties associades a
l’embaràs i el part, mitjançant la garantia
d’uns serveis de salut maternals d’alta qua-
litat a totes les dones. D’entre les activitats
que realitza destaquen: l’atenció amb per-
sonal especialitzat, abans, durant i després
del part; l’atenció urgent per a complica-
cions en el part; els serveis de prevenció i
cura respecte avortaments en males condi-
cions; els programes de planificació fami-
liar; els programes de salut educativa per a
adolescents i l’educació comunitària per a
dones i les seves famílies.

Organitzacions No
Governamentals

IPPF (International Planned
Parenthood Federation)
Regent’s College. Inner Circle, Regent’s

Park, London NW1
4NS, Regne Unit

www.ippf.org

És l’organització de
caràcter voluntari més important del món
respecte a temes de planificació familiar i
salut sexual i reproductiva. Present a més
de 150 països, fou fundada a Bombai al

1952. Els seus objectius són: promoure el
dret de les dones i els homes a decidir lliu-
rement el nombre de fills i el moment de
concebre’ls, així com el dret a una bona
salut sexual i reproductiva; eliminar l’a-
vortament en males condicions, promou-
re l’equitat, la igualtat i un major rol per a
la dona i establir programes d’informació
sexual per la gent jove. L’IPPF realitza cam-
panyes a nivell local, regional o interna-
cional de cara a incrementar la salut repro-
ductiva i els programes de planificació
familiar a tot el món. Aquesta acció es
materialitza en assessorament i informa-
ció sobre els diversos mètodes de plani-
ficació familiar.

RSMLAC (Red de Salud de la Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe)
Casilla 50610, Santiago 1, Santiago, Xile 

www.reddesalud.web.cl

Creada al 1984 a la Pri-
mera Trobada Regional
de Salut de les Dones

realitzada a Colòmbia, es va constituir com
a entitat de coordinació a nivell regional,
dirigida a promoure la salut i els drets de les
dones, especialment els drets sexuals i
reproductius. Els seus objectius són: pro-
moure la salut, els drets i la ciutadania de
les dones a través de tot el seu cicle vital,
des de la infantesa fins a la vellesa; contri-
buir a legitimar el concepte, la defensa i l’e-
xercici dels drets sexuals i reproductius;
difondre i democratitzar el coneixement
sobre la salut, així com promoure i facilitar
la participació dels joves. Aquesta xarxa
realitza campanyes internacionals sobre la
problemàtica de la salud en les dones, for-
mació de recursos humans en salut de les
dones, i enfortiment de l’articulació regio-
nal amb les organitzacions i persones que
treballin en temes de salut de les dones.

IWHC (International Women’s Health
Coalition)
24 East 21 Street, New York, NY 10010, EUA

www.iwhc.org

Fundada el 1980. És
una organització amb
seu a Nova York que

treballa amb individus i grups a l’Àfrica, Àsia
i l’Amèrica Llatina promovent els drets i la
salut sexual i reproductiva de les dones. Pro-
porciona suport tècnic, de gestió, moral i
financer a proveïdors de serveis de salut
reproductiva, grups de suport i organitza-
cions de dones als països en desenvolupa-
ment. Publiquen llibres i altres documents i
mantenen una xarxa de comunicació global
de 6.000 persones i organitzacions de 143
països. Els objectius de la IWHC són facili-
tar que les dones gaudeixin d’una vida sexual
sana, lliure de malaties, violència o sofri-
ment, i que regulin voluntàriament la seva
fecunditat de manera segura i efectiva.

HERA (Health, Empowerment,
Rights and Accountability)
24 East 21st Street, 5th Floor, New York,
NY 10010, EUA

www.iwhc.org/hera
HERA és un grup inter-
nacional d’activistes a

favor de la salut de les dones que treballen
a tot el món per assegurar el compliment
dels acords assolits a la Conferència Inter-
nacional de Població i Desenvolupament
del Caire de 1994, i a la Quarta Conferèn-
cia Mundial de la Dona de Beijing de 1995.
El seu treball té com a objectius la defensa
i el suport en el disseny i l’aplicació d’es-
tratègies que garanteixin els drets i la salut
sexual i reproductiva, en el marc ampli dels
Drets Humans i el desenvolupament soste-
nible. Reconeixent que l’empoderament
polític i econòmic de les dones és essen-
cial per a l’aplicació dels acords d’ambdues
conferències, HERA treballa per assegurar
que l’enfocament dels drets i la salut sexual
i reproductiva sigui l’ètica programàtica i la
filosofia operativa de les agències interna-
cionals, donants, governs i ONG, i que les
polítiques i programes sanitaris siguin dis-
senyats per aconseguir serveis integrats de
salut sexual i reproductiva per a tothom.

CFFC (Catholics for a Free Choice)
1436 U Street NW, Suite 301. Washington,
DC 20009-3997, EUA

www.cath4choice.org

Organització indepen-
dent sense ànim de
lucre dedicada a l’anà-

lisi de les polítiques, l’educació i els drets
dins el camp de la igualtat de gènere i la
salut reproductiva. Creada al 1973, la CFFC
té l’objectiu de promoure l’educació en els
camps dels drets i la salut reproductiva, amb
el compromís de defensar la dignitat i els
drets de la dona, així com donar una dimen-
sió moral i ètica de la reproducció humana.

PAI (Population Action International)
1120 19th Street, NW, Suite 550; Was-
hington, DC 20036, EUA

www.populationaction.org

Organització dedicada a
la promoció i establi-
ment de polítiques i pro-

grames per a alentir el creixement de la
població i millorar d’aquesta manera les con-
dicions de vida de la gent. Els seus objec-
tius són difondre els programes de planifi-
cació familiar voluntaris i d’altres serveis de
salut reproductiva, i establir programes edu-
catius i laborals per a la dona; així com millo-
rar les condicions de vida de les dones i les
seves famílies amb mesures pel control del
creixement de la població mundial. Té més
de 40 programes dividits en quatre àrees:
promoció i recerca de polítiques i progra-
mes, població i medi ambient, el gabinet polí-
tic, i dret internacional. A més, produeix recer-
ques i publicacions sobre temes vinculats a
l’organització.

EuroNGOs (European NGOs for
Sexual and Reproductive Health and
Rights, Population and Development)
United Nations Population Fundation, Palais
del Nations, 1211 Geneva 10, Suïssa 

www.eurongos.org

Organització que pre-
nent el compromís de
la CIPD del Caire 1994,

promou els seus programes de cooperació
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internacional en el camp de la salut sexual
i reproductiva en PVD. La componen 25 ONG
de caràcter tant nacional com regional, dedi-
cades exclusivament al camp de la salut
sexual i reproductiva, la població i el desen-
volupament.

MSI (Marie Stopes International)
153-157 Cleveland Street, London W1P
5PG, Regne Unit 

www.mariestopes.org.uk

Organització que treballa
a més de 30 països oferint
tota mena de serveis per a

una òptima salut reproductiva. MSI promou
i defensa una bona salut reproductiva a par-
tir de la intervenció en diversos camps i
àmbits d’actuació, com ara la implementa-
ció de programes de salut reproductiva a
zones especialment problemàtiques, l’as-
sessorament en el camp de la planificació
familiar, contracepció, avortament o esteri-
lització, entre d’altres.

CRLP (The Center for Reproductive
Law and Policy)
120 Wall St., New York, NY 10005. 1146
19th St. NW, Washington D.C. 20036, EUA

www.crlp.org

Organització de defen-
sa i promoció a nivell
polític i legal dels drets

reproductius de les dones. Els programes
nacionals i internacionals del CRLP inclouen
la defensa jurídica, l’anàlisi de polítiques, la
recerca jurídica, i l’educació pública, amb la
finalitat d’aconseguir la igualtat de la dona a
la societat, i assegurar que totes les dones
tinguin accés a serveis de salut reproducti-
va apropiats i lliurement escollits. El CRLP
promou l’accés a la contracepció, a l’avor-
tament sense riscos, dóna suport a l’aten-
ció a la salut reproductiva dels adolescents,
garanteix la llibertat reproductiva de les dones
amb baixos ingressos, denúncia la violència
contra les dones i la seva llibertat reproduc-
tiva, i forma advocats en drets reproductius.

Instituts i centres d’estudi

AGI (The Alan Guttmacher Institute) 
20 Wall Street, New York, N.Y. 10005
1120 Connecticut Avenue, N.W. Suite 460
Washington, D.C. 20036, EUA

www.agi-usa.org

Fou creat al 1968 com
el Centre pel Desen-
volupament de Pro-

grames de Planificació Familiar. Els objec-
tius són protegir i difondre les opcions i
capacitats reproductives de les dones i els
homes d’una manera digna i lliure, a més
de facilitar a tothom el lliure accés a la infor-
mació i als serveis necessaris per poder
gaudir dels propis drets i responsabilitats
dins el món de la sexualitat, la reproduc-
ció i la planificació familiar. AGI produeix
diverses publicacions especialitzades, i
ofereix orientació i assessorament, en base
als propis programes d’investigació i recer-
ca de l’institut.

The Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza. New York,
NY 10017, EUA

www.popcouncil.org

O rg a n i t z a c i ó  n o
governamental sense
ànim de lucre, nascu-

da al 1952, i dedicada a la recerca i l’es-
tudi en el camp de la salut reproductiva.
Els seus objectius són l’anàlisi de l’evolu-
ció de la població mundial, així com la
recerca en els camps de les ciències
socials i reproductives. L’institut té tres
divisions d’investigació: el camp de la bio-
medicina, polítiques de recerca i progra-
mes d’acció. Com a principals activitats
destaquen: el desenvolupament de noves
tècniques o mitjans contraceptius; la
col·laboració amb entitats públiques o pri-
vades per millorar la qualitat dels serveis
de planificació familiar i salut reproducti-
va; i la implementació de polítiques per
controlar la població. Produeix diverses
publicacions.

Population Reference Bureau (PRB)
Suite 520, 1875 Connecticut Ave., NW,
Washington, DC 20009, EUA

www.prb.org

Organització de
caràcter informatiu
dedicada a la inves-

tigació en matèria de tendències i pro-
blemàtiques de la població mundial.
Fundada el 1929, és l’organització
més antiga dels Estats Units dedica-
da als temes de població. Treballa
amb organitzacions públiques i priva-
des per incrementar la quantitat, la
qualitat i la utilitat de la informació
referent als canvis en la població i
l’impacte que poden tenir. El PRB reu-
neix, interpreta i distribueix informa-
ció sobre població mitjançant una
àmplia gamma de publicacions, ser-
veis d’informació, seminaris, tallers i
col.laboracions tècniques.

John Hopkins University School of
Hygiene and Public Health
615 North Wolfe Street, Baltimore, MD
21205, EUA

www.jhsph.edu

Centre dedicat a la
investigació i la for-
mació de científics i
professionals de la

salut pública, fundat el 1916. El Depar-
tament de Ciències de la Població i la
Salut Familiar es creà el 1998 de la fusió
dels anteriors departaments de dinà-
miques de població i salut materna i
infantil, amb la finalitat d’estudiar de
manera global els problemes i models
canviants del creixement de la pobla-
ció i la reproducció, així com d’asse-
gurar la salut i el desenvolupament de
les persones al llarg de la vida, amb
especial atenció a les poblacions vul-
nerables –mares i infants, famílies, ado-
lescents, nens amb necessitats d’a-
tenció sanitària especial, dones i gent
gran.
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