PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Desenvolupament i drets humans: per un justícia
social global
L’actual context d’internalització de l’economia ens posa en una situació desigual
generada de manera determinant per un model de globalització, que tendeix a ser
economicista. Necessitem un nou sistema que faci prevaldre principis democràtics en
la dinàmica de l'economia mundial, mecanismes que permetin regular les condicions
de funcionament de l'economia i que garanteixin un desenvolupament social just i
sostenible; potenciant, a la vegada, la pluralitat de pensament i la capacitat d’imaginar i
generar alternatives globals mundials.
Són, per tant, necessaris i imprescindibles criteris de cooperació racional entre països i
la necessària solidaritat amb els països del Sud. El socialisme és internacionalista per
definició. Lluitem perquè els i les ciutadanes del món tinguin garantits els drets bàsics.
Per això, en tant que socialistes, ens hem de comprometre amb totes aquelles
polítiques que permeten el desenvolupament dels països del Sud, com per exemple:
a. reforma de les regles del sistema comercial mundial (subsidis agrícoles,
règim de patents, etc.)
b. assoliment del 0’7% (AOD) i establiment d’impostos mundials per a
finançar les polítiques de cooperació; creació d’un Fons Mundial contra
la Pobresa
c. condonació efectiva del deute extern dels països més pobres
d. garantia dels drets laborals als països del Sud
e. democratització de les organitzacions econòmiques internacionals (FMI,
Banc Mundial, OMC)
La cooperació al desenvolupament ha passat de l’assistencialisme a la política pública.
S'ha de realitzar un aprenentatge compartit, entre entitats, contraparts i
administracions, tant del Sud com del Nord, que creïn sinèrgies i reforcin també
accions conjuntes de sensibilització de valors.
Les activitats en matèria de cooperació i solidaritat internacional s’haurien de dirigir a
promoure el desenvolupament humà sostenible des de la seva perspectiva més
àmplia: social, econòmica i ambiental, i, per tant:
•

Afavorir l’educació, la salut i la potenciació del teixit productiu.

•

Enfortir el sistema institucional, i implantar i desenvolupar l’Estat de Dret, el
respecte dels drets humans, la resolució de conflictes i l’enfortiment de la
societat.

•

Treballar per la consecució dels Objectius del Desenvolupament Sostenible
(ODS) fixats per les Nacions Unides.

•

Promoure un sistema de comerç internacional més just (Ronda de Doha).

•

Afavorir l’accés de les dones a l’educació i a la salut.

•

Vetllar per la cultura de Pau i la resolució pacífica de conflictes.

•

Fomentar el codesenvolupament.

•

Vetllar per una major transparència i seguiment de les iniciatives de solidaritat i
cooperació.

•

Participar en noves formes de finançament.

•

Vetllar per introduir la taxa sobre les transaccions financeres internacionals.

•

Buscar fórmules per aflorar el paper potencial del sector privat en la cooperació
(RSC).

•

Enfortir els programes de suport a les iniciatives solidàries de la societat civil i
les ONG.

•

Proposar que l'Agència Catalana de Cooperació doni suport i col·labori
tècnicament a les iniciatives dels municipis, i dels organismes municipalistes.

•

Proposar que l’Agència Catalana impulsi l’Aliança de Civilitzacions.

•

Fomentar l’estabilitat de les entitats del tercer sector dedicades a la cooperació.

•

Concertar amb el sector educatiu programes permanents de sensibilització.

•

Promoure la capacitació tècnica dels i les professionals de l'àmbit.

•

Incrementar l’eficàcia i la coordinació de l’acció humanitària.

•

Vetllar per la promoció i la consecució de la Carta de Drets Humans.

•

Promoure una cooperació basada en els drets humans, (incloent els
econòmics, culturals i de gènere).

•

Crear ajudes canalitzades contra la crisi alimentària mundial, la crisi del deute
extern i per afavorir el principi de salut, educació i promoció de l’ocupació a
nivell global.

