Les nostres relacions exteriors

Una política pròpia de relacions exteriors.
Convergència i Unió creu que Catalunya, com
a nació, té el dret i la necessitat de disposar
d'una política exterior pròpia. En aquest sentit
es proposa unificar totes les competències
fins ara disperses en la nova Conselleria
d'exteriors i globalització, una Conselleria
que es proposa amb la voluntat, no només de
coordinar tota l'acció política internacional de
Catalunya, sinó d'abastar el vessant exterior
de les polítiques econòmiques, comercials,
d'immigració, culturals i de representació
internacional. Gestionar tot el vessant exterior
de la política catalana, tot incloent les
polítiques de cooperació internacional.

Suport als catalans a l'exterior. Hem de
potenciar les relacions dels catalans que
resideixen a l'exterior i les d'aquelles
institucions, especialment els casals catalans,
que ajuden a mantenir vius els vincles amb
Catalunya.
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La política de relacions exteriors de Catalunya
tindrà com a espais prioritaris la Mediterrània
i Europa, tot incentivant la relació amb d'altres
zones del món amb especial interès per a
Catalunya, com la relació amb els nostres
veïns del nord d'Àfrica, l'Àfrica subsahariana,
lloc d'origen de bona part dels immigrants,
Àsia pel seu potencial econòmic, i Amèrica
pel fort lligam cultural i també per les
possibilitats econòmiques que ofereix.

Europa. El marc natural d'actuació de
Catalunya és Europa i el nostre repte passa
pel reconeixement cultural i polític de
Catalunya com a nació dins Europa i per la
influència que podem exercir en la definició
de les polítiques europees, especialment les
que afecten a Catalunya.

Cooperació. Catalunya s'ha caracteritzat
sempre per l'elevat grau de solidaritat de la
seva societat. És l'hora de seguir avançant i
reforçar l'aposta per un model propi de
cooperació al desenvolupament i adaptar
prioritàriament la nostra actuació a les noves
relacions exteriors de Catalunya derivades
dels fluxos migratoris, o sigui avançar en les
polítiques de codesenvolupament. Per això
impulsarem decididament la solidaritat i
cooperació internacional amb els països més
desafavorits.
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Les nostres relacions exteriors
UN LLOC EN EL MÓN

•

Situarem Catalunya al món, amb una política pròpia de relacions exteriors, tot prioritzant Europa i la Mediterrània.

•

Integrarem totes les oficines de Catalunya a l’exterior en una gran xarxa de representació del país al món. Aquesta xarxa tindrà prioritàriament oficines a Nova York,
Hong Kong, Casablanca, Roma, Brussel·les, Buenos Aires i Mèxic DF.

•

Gestionarem la incorporació immediata de Catalunya a la UNESCO d’acord amb el nou
Estatut.

•

Garantirem que Catalunya estigui representada en tots els Consells de Ministres de
la UE, en aquells assumptes que són competència de la Generalitat o que afectin els
interessos de Catalunya.

•

Afavorirem la projecció exterior de les organitzacions socials, econòmiques, culturals i esportives de Catalunya, i la seva afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional.

•

Farem de l’Institut Europeu de la Mediterrània el principal referent per assolir els
objectius del Procés de Barcelona.

•

Amb el programa “conèixer el món” facilitarem els intercanvis internacionals de
persones de totes les edats i fomentarem i ajudarem les persones que vulguin realitzar cursos formatius fora de Catalunya.

•

Defensarem que Catalunya sigui circumscripció electoral en les eleccions al
Parlament Europeu.
BON GOVERN

•
•

Crearem la Conselleria de relacions exteriors i globalització.
Vetllarem per la transparència i els mecanismes d’avaluació periòdica per part del
Parlament de Catalunya i la societat civil de la política catalana de cooperació al
desenvolupament.
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Les nostres relacions exteriors
SITUAR-NOS ENTRE ELS MILLORS

•

Impulsarem l’euroregió mediterrània amb Catalunya com a motor del desenvolupament de l’àrea mediterrània nord-occidental.

•

Recuperarem el projecte dels Quatre Motors d’Europa, per tal de potenciar el paper
de les regions i de les nacions sense estat a Europa. Reforçarem el projecte amb la
proposta d’establir lligams amb d’altres regions desenvolupades de la resta del
món.

•

Crearem la Xarxa d’oficines de Contractació en Origen als principals països de procedència de la immigració que arriba a Catalunya. Aquesta xarxa tindrà prioritàriament oficines a Polònia, Romania, Marroc, Equador i Colòmbia.
JUSTÍCIA SOCIAL, EQUITAT

•

Farem més eficient el Pla de Retorn de la Catalunya exterior i gestionarem la correcta integració social dels retornats.

•

Elaborarem un catàleg de prioritats de la política de cooperació i solidaritat internacional catalana, amb educació, sanitat i crearem els Equips Multidisciplinars
d’Urgència de Catalunya, per tal de millorar la nostra capacitat d’acció humanitària i
d’urgència.

•

Introduirem el concepte de codesenvolupament en la política de cooperació exterior
catalana, vinculant els immigrants residents a Catalunya amb el desenvolupament
social i econòmic dels seus països d’origen.

•

Fomentarem els microcrèdits dirigits a programes i experiències de desenvolupament econòmic i social dels països més empobrits i dissenyarem i farem el seguiment de programes destinats a superar l’anomenada “trampa de la pobresa” en què
es troben atrapats els països del tercer món, tot prioritzant els objectius del desenvolupament agrícola, inversions en salut primària, formació professional.

•

Incentius fiscals per a promoure la investigació de medicaments i vacunes per a les
malalties més esteses en els països en vies de desenvolupament, així com per a les
donacions de fàrmacs i vacunes a aquests països.
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