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La present publicació es pot emmarcar dins de les prioritats de Nacions Unides i entre els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). De forma més concreta s'ha de 
destacar que una de les cinc prioritats establertes per la Secretaria General de les Nacions 
Unides és l'energia (junt amb l'aigua, energia, salut, agricultura i biodiversitat), i que el tercer 
ODM es basa a promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona. 

Aquest llibre està destinat als diferents col·lectius que poden participar en l'elaboració de 
projectes i polítiques de desenvolupament, entre els que es pot destacar els encarregats de 
la planificació energètica, experts en cooperació, experts en temes de gènere, les pròpies 
comunitats on es desenvolupi un projecte, etc. El document pot servir com guia d'ajuda i 
perquè cada participant es pugui fer les preguntes rellevants per a dur a terme una millor 
integració dels aspectes de gènere i energia en els programes de desenvolupament. 

Cal ressaltar en primer lloc que ha d'entendre's gènere com la construcció social que 
defineix els diferents rols de la dona i l'home en les diferents cultures i religions, la qual cosa 
és diferent i no ha de confondre's amb els rols sexuals que vénen definits de forma biològica. 
Atenent a esta definició pot afirmar-se que, per a aconseguir l'equitat de gènere, és 
necessari atendre a les necessitats i tenir en consideració les prioritats i percepcions tant de 
les dones com dels homes. 

En el llibre es desenvolupen les relacions existents entre els ODM, l'energia i els aspectes 
de gènere, és a dir com l'energia contribueix a aconseguir dits objectius i la perspectiva de 
gènere que porten associada. 

Altres aspectes rellevants en què se centra el document són les lliçons apreses entre gènere 
i energia de l'experiència de projectes, i entre les que es poden destacar: 

• La necessitat formació i implicació directa de les dones, tant en els treballs i projectes 
relacionats amb els sectors energètics, com en els processos de presa de decisió 
permetent la seva participació i la seva inclusió en les institucions relacionades amb 
els diferents aspectes de l'energia. 

• La conveniència d'obertura dels mecanismes de crèdit a les dones, que és una de les 
principals barreres que troben en l'accés als recursos, recomanant-se també que els 
projectes incrementen les activitats productives o la generació d'ingressos. 

En el text se subratlla la necessitat treballar en els projectes amb enfocaments i 
metodologies que afavoreixen les consideracions de part de la demanda en lloc a les del 
costat del subministrament. Els enfocaments participatius que s'empren des de fa alguns 
anys, segons els quals les comunitats prenen part en compte de ser únicament considerada 
la visió dels experts, es considera també una ajuda a incrementar la participació de la dona. 
També s'assenyala la importància que ha de donar-se a la consideració d'un ampli rang de 
tecnologies i a l'elecció del sistema energètic com un conjunt complet (considerant qui està 
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implicat en el desenvolupament i la implementació de la tecnologia, i com és gestionada, 
mantinguda i reparada), així com les relacions de gènere que això implica (eficiència, 
equitat, apoderament) i que necessiten ser explicitades en cada cas. 

El document proposa una sèrie de preguntes que han de ser respostes en cada una de les 
fases d'un projecte per a la consideració dels aspectes relacionats amb el subministrament 
energètic i amb l'enfocament de gènere, tant en un projecte integral com en el que se centre 
únicament en energia. Aquestes preguntes s'exposen de forma desagregada per a cada una 
de les fases del projecte, des de la conceptualització i identificació fins a l'avaluació i 
impacte. També s'indiquen les eines metodològiques (anàlisi de despatx, consultes, 
mètodes participatius,…) que poden emprar-se per a l'obtenció de les seves respostes. 

Finalment, ha de destacar-se el gran nombre i la varietat de cites que apareixen al llarg de 
tot el document de llibres, informes, estudis i projectes relacionats amb els aspectes de 
gènere i energia. El document incorpora en la seva part final una àmplia varietat de 
referències a publicacions relacionades amb diversos temes sobre desenvolupament, 
gènere i energia. I també es realitza una enumeració dels programes (regionals i nacionals) i 
dels organismes (internacionals i bilaterals) que estan treballant en temes de 
desenvolupament, energia i gènere. 

 
 


