MANRESA AMB EL COMPROMÍS AMB LA COOPERACIÓ I LA
JUSTÍCIA GLOBAL
La societat de Manresa ha mostrat sempre un fort compromís amb els valors que construeixen
justícia i qualitat de vida per a totes les persones i pobles. Una mostra és que el Consell
Municipal de Solidaritat és un dels òrgans de Cooperació més antics de Catalunya i el primer
consell sectorial de la nostra ciutat.
Però, a més de l’antiguitat, el Consell Municipal de Solidaritat s’ha significat pel treball
continuat pels drets humans, no només als països empobrits sinó també promocionant unes
relacions a la ciutat basades en el respecte, la col·laboració i l’anàlisi de les causes de les
desigualtats.
En l’origen d’aquesta xarxa de treball, trobem el moviment pel 0,7 que precisament enguany
celebra el 25è aniversari i que va aconseguir que la nostra ciutat arribés al compromís de l’1%
l’any 2003 per consens al Ple municipal. Aquests recursos sempre s’han distribuït de forma
equilibrada entre el suport a projectes a països del sud i accions educatives a la nostra ciutat,
ja que el Consell no concep una Cooperació que no sigui educadora i transformadora.
Tot i que els països del sud viuen des de fa segles una crisis crònica per motiu d’abusos
comercials i/o geo-estratègics, la crisis a la nostra pròpia societat, provocada per la mateixa
dinàmica generadora d’injustícia, va suposar una ruptura d’acords quant a política de
Cooperació.
COM A CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT,
Creiem que les properes eleccions municipals són una gran oportunitat de revisar el
compromís que els diferents partits volen prendre vers la Cooperació, especialment en un
preocupant context d’augment de la pobresa, de crisis medi ambiental, d’increment de
migracions forçades i del perill que suposa les minories que promouen la cultura de la
crispació.
Reivindiquem que les polítiques locals siguin coherents amb un model de societat
constructiva, respectuosa i implicada en millorar el món, sense fer diferència entre les
persones que viuen a la nostra ciutat o a d’altres indrets del planeta.
Demanem un compromís amb un model de Cooperació que superi la caritat i es basi en unes
relacions de justícia perquè el desenvolupament només pot ser inclusiu, sostenible i basat en
drets i coresponsabilitat.
Instem a enfortir una política pública de Cooperació de qualitat i participativa que superi els
anys de retallades i que recuperi els acords presos a nivell de ple municipal.
Per aquest motiu reivindiquem que els diferents grups polítics es posicionin respecte a les
polítiques locals de Cooperació, tenint en compte la trajectòria del Consell Municipal fins al
moment:

•

El Consell i la regidoria de Cooperació la darrera legislatura ha realitzat un treball per
consolidar un model de Cooperació basat en la incidència en les causes de les
desigualtats i en la superació de l’assistencialisme per convertir la Cooperació en una
política social i inclusiva. En aquesta línia demanem que la regidoria passi a ser
REGIDORIA DE JUSTÍCIA GLOBAL, en la línia que ja ha avançat la Federació Catalana
d’ONGD.

•

La Cooperació de qualitat requereix de recursos i del compliment dels acords polítics.
Reivindiquem la recuperació de l’1% dels recursos propis del pressupost municipal.
Demanem un compromís ferm de recuperar de forma progressiva i amb una proposta
concreta el percentatge econòmic. Cal respondre a la urgència de:
o Recuperar els recursos necessaris per a reforçar la convocatòria de
subvencions a projectes de Cooperació
o Dimensionar els recursos tècnics, especialment tenint en compte la
importància de potenciar les activitats d’educació per la Pau
o Mantenir el compromís per salvaguardar la Querella perquè els assassinat a
Ruanda de cooperants, entre ells la Flors Sirera, no quedi en la impunitat
o Reforçar l’equipament Casa per la Solidaritat i la Pau com a equipament de
referència de les polítiques locals de Cooperació i dotar-lo de personal
municipal pel què fa a la dinamització de la Casa
o Contribuir amb accions concretes al desenvolupament dels ODS amb l’horitzó
2030

Perquè volem que Manresa sigui un referent en drets i treball educatiu per la Pau
Perquè volem que Manresa tingui un paper actiu en la reducció de la pobresa i la injustícia
Perquè volem que Manresa sumi col·lectius i participació en una Cooperació que no només
canviï el món sinó també les persones que hem de contribuir a canviar-lo
Consell Municipal de Solidaritat
Manresa, abril 2019
ALGUNES DADES
Pobresa. Afecta a 2200 milions de persones en els països molt empobrits i s’ha incrementat la resta afectant
majoritàriament la població infantil i les dones, i degradant les condicions laborals en àmplies capes de la població.
La fam, que ha augmentat per tercer any consecutiu després d’una dècada de descens, afecta 1 de cada 9 persones.
Espanya té el 29,2% de la població en risc de pobresa i exclusió i es el país europeu que més ha incrementat aquest
indicador durant la crisi, després de Grècia. Al 2017, Catalunya arribava a un 20% de població en risc de pobresa.
Canvi climàtic. Segons el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Grup Intergovernamental vers el
Canvi Climàtic) només tenim 10 – 12 anys per frenar les pitjors conseqüències del canvi climàtic.
Desplaçaments humans. Vivim els majors desplaçaments forçosos de la història després de la Segona Guerra
Mundial, 65 milions de persones desplaçades, migrants i refugiades. Es calcula, que d’elles, 20 milions estan
vinculades a causes associades al canvi climàtic.
La Mediterrània s’ha convertit en la ruta més mortífera del planeta. El que hauria de ser un mar de trobada i
convivència entre cultures, s’ha convertit en una fossa comú. Des del 2014, segons xifres oficials d’ACNUR, quasi
15.500 persones han perdut la vida a la Mediterrània.
(Dades extretes de la Coordinadora Española de ONGD)

