13. CATALUNYA PER LA PAU, LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Catalunya ha d’apostar per desenvolupar una política potent de solidaritat i cooperació.
Durant els 23 anys del govern de CiU a la Generalitat no va existir una política pública,
pròpiament dita, de solidaritat i cooperació al desenvolupament. El govern de CiU va
declinar la responsabilitat d’impulsar una actuació solidària permanent i estratègicament
planificada que fomentés el desenvolupament dels països del Sud . La seva acció de
govern es va circumscriure a una sèrie d’iniciatives disperses, mancades d’una lògica
estratègica de lluita contra la pobresa. Erròniament va delegar aquesta responsabilitat a la
societat civil.
Durant 20 anys no va destinar pràcticament recursos econòmics a aquesta política i només
al final del darrer mandat, degut a la pressió de la societat civil i de l’oposició
d’esquerres el Parlament va poder aprovar la llei catalana de cooperació, la creació de
l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament, i el Pla Director de
Desenvolupament 2003-2006 va fer un petit esforç per incrementar la partida destinada a
la política de solidaritat internacional.
La dimensió més important de l’expressió dels nostres valors solidaris arreu del món és
l’activitat de cooperació al desenvolupament que realitzen les institucions públiques i
privades de Catalunya. Des del 2003, la política de Solidaritat i Cooperació del Govern
Catalanista i d’Esquerres ha avançat tan quantitativa com qualitativament. El Govern de la
Generalitat va explicitar el seu compromís de crear una política pública de solidaritat i
cooperació al desenvolupament orientada al foment de la pau i a contribuir a un
desenvolupament humà sostenible, actuant sobre les causes que originen la pobresa i
l’exclusió social del 80 % de la població del Planeta. Els avenços han estat significatius:
Increment substancial del pressupost de cooperació que ha passat de 25 milions d’€ al
2003 (0’23% ) a 57 milions d’€ al 2006 ( 0’36% ).
Revisió del Pla Director 2003-2006 per convertir-lo en una eina eficaç de la cooperació
catalana.
3. Millora de la coordinació de tots els agents de la cooperació, sobretot de la coordinació
interdepartamental en el si de la Generalitat i avançant en el reconeixent i el treball conjunt
amb les Administracions Locals i la cooperació descentralitzada.
4. Sensibilització i foment de la cultura de pau.
5. Reconeixement del paper legislatiu i de control del Parlament, vers la política de
solidaritat i cooperació al desenvolupament del Govern de Catalunya.
El dret a la pau, a la llibertat, a la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament humà
sostenible, són valors irrenunciables del nostre compromís polític amb la nostra societat i
amb el món . L’acció de govern inclourà amb claredat el combat contra la pobresa, la
injustícia i l’exclusió social per motiu de gènere, religió o pertinença ètnica.
Els objectius de la política de solidaritat i cooperació són objectius a mig i llarg termini.
Pretenen incidir i corregir les causes estructurals i les regles de joc de sistema internacional
que originen i perpetuen els desequilibris econòmics i socials, agreujats per l’actual societat
de la globalització i les noves tecnologies. La societat del segle XXI pot està plena
d’oportunitats. El Planeta genera suficients recursos naturals, que, si es gestionen des
d'una perspectiva de solidaritat, farien possible una vida digna per tota la humanitat, així
com la construcció d’un món millor i més sostenible per a les generacions futures.
El nostre compromís amb la societat és incidir des del Govern de Catalunya, en tots els
àmbits institucionals, econòmics i socials al nostre abast, per tal de contribuir a l’esforç
compartit de construcció d’un món millor, més just i més sostenible. Donarem una
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orientació transversal als programes de cooperació, presidits per la coordinació, la
coherència i la complementarietat dels diversos departaments i polítiques. La lluita contra la
pobresa al món necessita de polítiques públiques compartides entre el nord i el sud. En el
nord de complicitats i polítiques compartides entre els diferents agents institucionals, i
consensuades amb la societat civil.
El Govern de Catalunya continuarà enfortint la seva presència i actuació en els sectors i les
regions d’interès principal de Catalunya, amb la Mediterrània i Amèrica Llatina en primer
lloc, però sense deixar de banda les regions de l’Àfrica subsahariana.
El Govern de Catalunya renovarà i actualitzarà els principals instruments rectors de la
cooperació catalana per al desenvolupament, a partir d’una concepció integral del
Desenvolupament Humà Sostenible que situï les persones, les comunitats i els pobles, i els
territoris, com a subjectes de la seva acció solidària.
L’Institut Català Internacional per la Pau, serà un centre de referència que vol respondre a
la demanda de l’important moviment per la pau del nostre país, i al compromís de la nostra
societat i el nostre govern autonòmic i local, refrendat per l’article 51 del nou Estatut, que
ens marca que un principi rector de l’acció de la Generalitat és promoure la cultura de la
pau i les accions de foment de la pau al món.

Objectius
La política de solidaritat, cooperació i foment de la pau del Govern Català conjugarà les
estratègies sectorials i territorials amb una visió transversal de les seves actuacions, per tal
de generar sinèrgies entre el conjunt de polítiques, garantir la coherència, la
complementarietat i l’eficàcia, per aconseguir els següents objectius:
1.- Fomentar de la cultura de pau i l’educació en els valors de la convivència, el diàleg i la
resolució de conflictes, així com la construcció de la pau en escenaris postconflicte armat.
2 .- Promocionar i protegir dels drets humans, i dels drets polítics, econòmics, socials i
culturals inherents a les persones i els pobles.
3 .- Contribuir a l’eradicació de la pobresa, amb especial suport als Objectius del Mil•leni
promoguts per Nacions Unides i el conjunt de l'agenda internacional de desenvolupament i
a tots els acords i tractats internacionals promoguts per Nacions Unides.
4.- Fomentar el desenvolupament econòmic local amb generació de treball digne per poder
assolir una redistribució més justa de la riquesa.
5.- Incorporar dels principis transversals d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere,
pertinença ètnica, religiosa o sector social a les polítiques de cooperació al
desenvolupament.
6 .- Recolzar els processos que promoguin la solució pacífica i justa dels conflictes armats,
la instauració i consolidació de sistemes democràtics, la creació d’Estat de Dret, el bon
govern, la promoció de la societat civil, i enfortiment institucional.
7 .- Suportar les iniciatives solidàries i de cooperació al desenvolupament de la societat civil
catalana.
8.- Incrementar la sensibilització, el compromís
de cooperació.

i l’educació en valors solidaris i

9 .- Promoure nous eixos de la política catalana de solidaritat i cooperació al
desenvolupament.
10.- Donar suport a les polítiques de solidaritat i cooperació dels ajuntaments.
11 .- Incrementar pressupostàriament i millorar els instruments legislatius i de gestió.
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Mesures:
Mesures per fomentar de la cultura de pau i l’educació en els valors de la convivència, el
diàleg i la resolució de conflictes
- Fer de la política de foment de la pau un eix transversal present en tota l’acció del Govern
de Catalunya, i de manera molt especial en la política de cooperació al desenvolupament.
- Donar suport i establir programes que fomentin la cultura de pau i els valors de la
convivència, el diàleg i la resolució pacífica de conflictes, principalment dirigits als joves i
als infants.
Promoure programes que treballin el valor del diàleg i la solidaritat Nord-Sud, mitjançant
projectes comuns en els àmbits de l’esport, el lleure, la cultura i l’educació, i el foment dels
intercanvis.
Promoure la diplomàcia local per a la solució dels conflictes: l’impuls a un diàleg civil, amb
la creació de xarxes d’intercanvi d’experiències entre municipis i regions, que, allà on tenen
dificultats per arribar els estats, fomenti la confiança i assenti les bases de la pau.
Aprovar de forma immediata al Parlament el projecte de llei de l’Institut Català Internacional
per la Pau, i dotar-lo pressupostàriament de forma suficient pel seu funcionament immediat.

Promoure la creació d’un gran Centre i Museu Internacional per la Pau que fomenti els
valors i la cultura de pau, coordini en xarxa les diferents iniciatives i equipaments dedicats
al foment i la divulgació de la pau a Catalunya.
Mesures per a la promoció i protecció dels drets humans, i dels drets polítics, econòmics,
socials i culturals inherents a les persones i els pobles.
Fomentar el coneixement dels Drets Humans i dels Objectius del Mil.lenni , principalment a
les escoles –en particular per als alumnes d’ESO i Batxillerat- , promoure intercanvis,
agermanaments i programes compartits de treball entre els centres d’educació i
aprenentatge del Sud i el Nord, així com estimular el partenariat i el treball permanent en
xarxa.
- Promoure programes de formació, principalment dirigits als treballadors de la funció
pública, per capacitar-los com agents actius del foment i la preservació dels drets
fonamentals de les persones.
Recolzar programes que fomentin la interculturalitat com a exponent de convivència i
respecte mutu de les diferents comunitats culturals i la integració en la comunitat d’acollida.
Crear iniciatives que posin en valor i prestigien socialment els actes de respecte i defensa
dels drets humans i el treball filantrop en benefici de la comunitat.
Participar en els organismes i iniciatives internacionals que fomentin la divulgació i
compliment dels Drets Humans.
Recolzar les accions destinades a preservar les llibertats individuals, lluitar contra la tortura
i
les
detencions
de
persones
fora
del
marc
legal
internacional.
Mesures per a contribuir a l’eradicació de la pobresa, amb especial suport als Objectius del
Mil•leni promoguts per Nacions Unides, i el conjunt de l'agenda internacional de
desenvolupament:
Contribuir als programes contra la fam i la desnutrició, prioritàriament dels infants, per tal de
garantir el dret a l’alimentació. Donar suport al “Programa Fam Zero” de les Nacions
Unides.
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