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–

–

–

exterior que Esquerra ha assumit en el si del Govern, s’ha constatat la possibilitat real de signar
acords marc de cooperació (un instrument fins ara exclusiu de les relacions entre Estats). Amb
aquests acords ordenarem i impulsarem les relacions de tot tipus (polítiques, comercials, culturals,
científiques...) que Catalunya ja manté amb aquests països.
Mantindrem un contacte polític directe amb els països prioritaris de la cooperació catalana. La política exterior de la Generalitat ha de complementar la política de cooperació al desenvolupament
amb relacions polítiques al màxim nivell.
Dotarem l’acció exterior catalana d’un rol mitjancer entre l’Amèrica Llatina i la Unió Europea.
Catalunya ha de col·laborar en la millora de les relacions entre la Unió i l’Amèrica Llatina i esdevenir un actor rellevant en el necessari apropament entre totes dues realitats polítiques.
Augmentarem i mantindrem el contacte i suport a les comunitats catalanes, tradicionalment actives i influents a molts països del Con Sud d’Amèrica i de l’Amèrica Central, Mèxic i el Carib. S’ha
d’enfortir i projectar la identitat catalana com una comunitat nacional i cultural més de l’Amèrica
Llatina. L’adhesió del Principat d’Andorra a les Cimeres Iberoamericanes facilita aquesta tasca
i cal treballar per trobar vies de col·laboració amb aquest Estat en les seves relacions amb Amèrica Llatina.

Àsia i Pacífic
–
Incrementarem la presència institucional del Govern de la Generalitat a l’Àsia Pacífic, a través
de relacions tant en àmbit bilateral com multilateral.
–
Farem present la marca Catalunya a la zona de l’Àsia per tal de reforçar la identitat del país i promourem totes les accions que des de la societat catalana puguin projectar en positiu la identitat
i la imatge pròpia del país. La marca Catalunya ha de ser una eina útil per a l’expansió comercial
catalana a la regió.
–
Incorporarem la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles en les relacions amb els Estats de la zona.
–
Impulsarem la cooperació en matèria educativa i cultural per tal de fomentar l’intercanvi entre
les institucions acadèmiques catalanes i les asiàtiques.

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT,
PAU I SOLIDARITAT INTERNACIONAL
La cooperació catalana, un model solidari a seguir
Bastir una veritable política pública de cooperació al desenvolupament, foment de la pau i drets
humans amb la participació activa de tots els agents de la cooperació catalana en el seu disseny,
implementació i avaluació, de manera concertada.
Comprometre’s amb els processos de transformació de les estructures polítiques, econòmiques, socials
i culturals que generen pobresa, violència i exclusió sobre els pobles i les persones, prioritzant l’enfortiment dels sistemes democràtics, l’equitat entre dones i homes, i el suport als col·lectius nacionals,
culturals i lingüístics amenaçats.
Impulsar un model propi de cooperació al desenvolupament amb valor afegit, caracteritzat per la qualitat més que per la quantitat, i potenciar les capacitats del sud: la participació, l’apropiació i el lideratge
dels que han de protagonitzar el desenvolupament dels seus propis països.
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Establir els mecanismes pertinents per assegurar la preeminència de les entitats, associacions i ONG
catalanes que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, el foment de la pau i els drets
humans a l’hora de concertar i finançar les seves accions mitjançant convocatòries públiques amb concurrència i transparència.
Fomentar l’educació i la sensibilització de la població per provocar els canvis polítics necessaris al Nord
i al Sud i garantir el comportament responsable de l’administració pública en aquest àmbit.
Augmentar de manera sostinguda el finançament del desenvolupament, el foment de la pau i l’acció humanitària amb l’objectiu d’assolir el 2010 el percentatge del 0,7% sobre el PIB català que li correspon
a la Generalitat de Catalunya en funció del seu pes en la despesa pública.
Facilitar processos de negociació i de pau en situacions de conflicte armat al món i promoure i garantir els drets humans, en especial els drets col·lectius i els drets humans en context de conflicte i postconflicte.
Desplegar una política d’acció humanitària i d’emergència pròpia i actuar tant en catàstrofes derivades de fenòmens naturals o humans com en l’enquistament de les emergències complexes, disposant
dels mitjans suficients per actuar.

Propostes
Cooperació al desenvolupament
–
Crearem una Secretaria de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans (SCDPDH)
que tingui les funcions de direcció, planificació i coordinació de les polítiques de cooperació al desenvolupament, foment de la pau i els drets humans i acció humnitària, a la que estigui adscrita
l’ACCD.
–
Obrirem oficines tècniques de Cooperació Catalana a diferents ciutats de països amb els quals
establim cooperació al desenvolupament i foment de la pau.
–
Reformarem la Llei de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per agilitzarne els procediments i el funcionament.
–
Aprovarem el Pla director de cooperació al desenvolupament 2007–2010 de manera consensuada amb els diferents actors i agents de la cooperació catalana.

Finançament i distribució dels recursos
–
El 0,7 del PIB de Catalunya per a cooperació al desenvolupament ha de ser una realitat el 2010,
amb l’horitzó d’assolir el 1% del PIB de Catalunya a mig termini.
–
Canalitzarem les subvencions adreçades als diferents actors de la cooperació catalana a través
de convocatòries públiques amb concurrència i transparència.

Avaluació i transparència
–
Aprovarem un pla estratègic d’avaluació de la cooperació catalana que valori de manera sistemàtica i objectiva el funcionament de les actuacions realitzades i que determini la pertinència i l’assoliment dels objectius, així com l’eficiència, l’eficàcia i l’impacte i la sostenibilitat del desenvolupament. Planificarem i executarem avaluacions anuals i donarem a conèixer els resultats assolits.
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Cooperació Bilateral Directa i Concertada
–
Augmentarem la cooperació bilateral d’iniciativa directa i concertada amb d’altres agents i la concentrarem en els països prioritaris i preferents del Pla director. Elaborarem un pla d’acció d’alineament i harmonització per aplicar els nous enfocaments i instruments relacionats amb la qualitat
de l’ajut a la cooperació catalana.

Equitat de Gènere
–
Elaborarem un pla estratègic de gènere de la cooperació catalana i dotarem l’ACCD d’un equip
tècnic específic d’equitat de gènere.
–
Inclourem l’equitat de gènere com un principi transversal i l’apoderament de les dones com una
àrea de treball prioritària de la cooperació catalana.

Codesenvolupament
–
Elaborarem un pla estratègic de codesenvolupament amb la participació dels col·lectius immigrants residents a Catalunya i de la resta d’actors de cooperació.

Educació en el desenvolupament i sensibilització
–
Implementarem projectes d’educació per al desenvolupament i cultura de pau i de formació del
professorat en els centres implicant la comunitat educativa, les ONG i el departament d’educació.
–
Col·laborarem amb els diferents actors de l’educació no formal (educació en el lleure) i de l’educació informal (mitjans de comunicació) en l’elaboració de campanyes d’informació i sensibilització
per fomentar el compromís amb la solidaritat, el desenvolupament i la cultura de la pau.
–
Activarem campanyes pròpies de la Generalitat entorn dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·leni.

Comerç just, consum responsable i finançament ètic
–
Introduirem criteris ètics, socials i medioambientals als plecs de condicions de compra de béns
i serveis de la Generalitat de Catalunya i adherirem la Generalitat a la Xarxa de Compra Pública
Ètica mitjançant acord de govern.
–
Impulsarem accions per millorar la producció, la comercialització i l’accés als productes de comerç just al Nord i al Sud i ampliar l’oferta de productes, la distribució i els punts de venda
de comerç just.
–
Introduirem de manera progressiva productes de comerç just en tots els edificis i dependències
dels departaments de la Generalitat i organismes autònoms d’aquesta.
–
Impulsarem la creació de xarxes i sistemes de finançament local en els països d’origen i establirem acords amb les organitzacions promotores del finançament ètic i solidari a Catalunya.
Fomentarem els instruments de Banca Ètica i estudiarem la possibilitat d’utilitzar-los a l’ACCD
i en la seva relació amb els diversos agents de la cooperació catalana.

Ens locals i supralocals
–
Impulsarem convocatòries públiques de cooperació municipal adreçades als ajuntaments i treballarem amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per millorar l’eficàcia i la coherència d’ambdues institucions.
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Les ONG i les Federacions i Coordinadores territorials d’ONG
–
Avançarem en l’especialització de convocatòries públiques amb concurrència i transparència
i activarem mecanismes pluriennals a les convocatòries de projectes.
–
Planificarem i acordarem conjuntament el disseny de les convocatòries públiques d’ajuts a ONG
amb les Federacions i coordinadores territorials d’ONG.

Els altres agents catalans de cooperació al desenvolupament
–
Generalitzarem les convocatòries públiques amb concurrència i transparència, tot adaptant-les
a les necessitats i característiques de cada actor.
–
Aprovarem el pla estratègic de cooperació al desenvolupament universitari amb el Departament
d’Universitats i amb les Universitats Catalanes i el desplegarem el 2007.
–
Estudiarem vies de col·laboració amb els col·legis professionals per executar accions de cooperació al desenvolupament adaptades a les seves potencialitats.
–
Col·laborarem amb els sindicats i les empreses en la millora de l’activitat productiva i comercial,
la defensa dels drets humans laborals, la promoció del diàleg social i la participació com elements
de bon govern als països del sud.

Els organismes multilaterals de referència
–
Esmerçarem un percentatge no inferior al 15% dels recursos de l’ACCD al treball conjunt amb els
organismes multilaterals de referència, en especial amb agències i organismes de Nacions Unides.

Les campanyes internacionals
i les xarxes de moviments socials del sud i del nord
–
Mantindrem la col·laboració amb la Campanya a favor d’una reforma profunda del sistema de les
Institucions Internacionals, el Fòrum Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, la Via Campesina,
el Moviment de Treballadors rurals Sense Terra (MST) i l’International Pace Bureau (IPB).
–
Iniciarem col·laboracions amb la Xarxa Internacional d’Acció Contra les Armes Lleugeres (IANSA),
la Marxa Mundial de Dones i diferents xarxes que treballen per l’eradicació del deute extern com
Jubileu Sud, EURODAD i el Comitè per l’Anul·lació del Deute del Tercer Món (CADTM).

Foment de la Pau
–
Aprovarem l’avantprojecte de Llei de creació de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
i el posarem en marxa durant el 2007.
–
Impulsarem l’activitat del Consell Català de Foment de la Pau, dinamitzarem les seves comissions
de treball i establirem nous mecanismes de participació en les polítiques públiques de foment
de la pau al món.
–
Bastirem una política pública de foment de la pau coordinada i coherent amb la política de cooperació al desenvolupament, i potenciarem la construcció de pau com un objectiu estratègic prioritari de la cooperació catalana.
–
Augmentarem els recursos destinats al foment de la pau. Estudiarem la viabilitat d’esmerçar
un percentatge per al foment de la pau complementari al de cooperació per al desenvolupament.
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Drets Humans
–
Avaluarem globalment i qualitativament la integració dels drets humans en i les actuacions
de cooperació al desenvolupament endegades per la Generalitat de Catalunya i elaborarem un Pla
d’acció en aquest àmbit.
–
Estudiarem possibilitats d’acord amb l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers Exteriors i
Cooperació en relació a l’acollida temporal de persones refugiades defensores dels drets humans.

Acció Humanitària i ajut d’emergència
–
Aprovarem un Pla sectorial d’acció humanitària que concebi i implementi una política integral.
–
Proveirem l’ACCD dels equipaments i la logística necessària per poder donar resposta directa des
del Govern de Catalunya a les emergències humanitàries en països empobrits o en conflicte violent, mitjançant acords de col·laboració amb diferents ONG i organismes públics.
–
Col·laborarem amb les agències multilaterals de Nacions Unides especialitzades en acció humanitària com ACNUR, UNICEF i el PMA, i establirem protocols de col·laboració amb ECHO i OCHA.
–
Prioritzarem les crisis humanitàries de llarga durada.
–
Activarem una convocatòria oberta i permanent d’ajuda d’emergència en el marc del CCAHE.
–
Crearem un fons permanent d’emergència amb caràcter acumulatiu vinculat al CCAHE.

CATALANS I CATALANES DE L’EXTERIOR
Els casals catalans, els ambaixadors de Catalunya al món
Ampliar el nombre de Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) especialment en aquelles àrees geogràfiques estratègiques on cal presència catalana. S’ha de reforçar la societat civil catalana allà
on és present i cal enfortir-ne la participació en la societat dels països d’acollida.
Completar el sistema de xarxes continentals de Comunitats Catalanes a l’Exterior. Manca completar
l’esforç del darrer mandat, en el qual s’han creat les xarxes d’Amèrica del Nord i Amèrica Central –
Mèxic – el Carib, amb la creació de la darrera xarxa: la xarxa d’Àsia – Pacífic.
Enfortir els lligams dels casals catalans amb Catalunya, la prestació de més serveis i millors, l’aprofitament de les TIC i el rejoveniment de les CCE.
Continuar amb la política de renovació i rejoveniment de les Comunitats Catalanes a l’Exterior. En línia
amb la feina feta en el darrer mandat, cal treballar per il·lusionar els casals, rejovenir-los, encoratjar
la creació de nous centres i potenciar la participació dels segments més joves i dinàmics de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
La Generalitat ha de garantir la bona integració dels catalans i de les catalanes en els països d’acollida
corresponents. Cal que la gent catalana de l’exterior pugui votar els seus representants al Parlament.
Continuar enfortint els llaços amb els catalans i les catalanes de l’exterior perquè esdevinguin ambaixadors i/o ambaixadores de Catalunya. Cal que les Comunitats Catalanes de l’Exterior col·laborin
estretament amb l’estructura organitzativa de l’acció exterior del Govern de la Generalitat perquè
esdevinguin actors rellevants de les diferents polítiques de govern en l’àmbit internacional.
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