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El Fons Català de Cooperació analitza l’estat de
la cooperació municipalista i culmina la
campanya de sensibilització
“Defensa la Cooperació. Ens hi va la vida”

El Fons Català de Cooperació insta a la xarxa de municipis
catalans a augmentar el pressupost en cooperació amb
l’objectiu d’arribar al compromís del 0,7%, fins i tot en temps
de crisi com l’actual. Aquest percentatge és, segons l’ONU, el
que els països del Nord haurien de destinar a cooperació,
però en moltes ocasions no es compleix.

LA CAMPANYA DEFENSA LA COOPERACIÓ

Des del mes de març el Fons Català ha desplegat un “Decàleg de raons”
per a la defensa de la cooperació internacional en l’actual context de
pandèmia. Sota l’etiqueta #DefensaLaCooperació s’ha visibilitat la
importància de seguir treballant per la justícia global a través de 5 eixos
temàtics (gènere, emergència climàtica, emergència sanitària, persones
refugiades, educació) durant 5 mesos.

D’aquesta manera el Fons ha evidenciat que tenint en compte el grau
d’interconnexió del món actual no es defensen el dret a la salut o
habitatge sense treballar amb la resta de societats del planeta. Del mes
de març al mes de setembre s’han desgranat les raons que ajuden a
capgirar arguments com ara “primer els de casa” subratllant la feina de
proximitat de la cooperació municipal i recollint la idea central que treballar
en cooperació és treballar per a garantir els drets universals: si es retallen
pressupostos totes sortim perdent i perdem drets.

El lema “pels drets de totes les dones, defensa la cooperació” va donar
inici a la campanya coincidint amb el Dia Internacional de la Dona
Treballadora, evidenciant que el patriarcat és un sistema que no coneix
fronteres i que s’estén més enllà del nostre municipi.

Durant el mes d’abril es va llençar la microcampanya d’emergència
climàtica evidenciant que l’atmosfera no té límits i que la concentració de
gasos d’efecte hivernacle ens afecta de manera comuna a tota la
humanitat, tot i que amb efectes desiguals.

La microcampanya sobre la defensa de l’accés a la salut va tenir lloc el
mes de maig, posant sobre la taula que la pandèmia que encara vivim és
la prova més contundent que la preocupació per la salut és un fenomen
global, i que garantir l’accés a una atenció sanitària, universal i de qualitat
no és només una  necessitat, sinó una obligació.
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Durant el mes de juny es va treballar la temàtica del refugi, la crisi
migratòria, el dret d’asil i les emergències humanitàries. L’objectiu:
reforçar la importància i el compromís del municipalisme amb els drets de
les persones refugiades en pal·liar el patiment humà en les rutes de fugida
i en els països de primera  acollida.

El passat mes de setembre es va dur a terme la campanya per la defensa
de l’educació com a dret fonamental en el qual els municipis catalans han
treballat durant anys en l’àmbit de la cooperació internacional.

Tots els materials gràfics i vídeos es poden trobar a:

www.DefensaLaCooperacio.fonscatala.org/premsa

Compte Youtube del Fons Català de Cooperació
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ACTE DE CLOENDA DE LA CAMPANYA

El 22 d’octubre el Fons Català celebra l’acte “Defensa la cooperació, ens
hi va la vida” a la Nau Bostik de Barcelona per posar el punt final a la
campanya de sensibilització. La jornada comptarà amb dues taules
rodones on confluiran els 5 eixos temàtics tractats durant l’any.

Taula 1. L’enfortiment del poder de les dones mitjançant l’educació

Conversa moderada per la periodista Sara Cuentas que comptarà amb la
participació de Lema Rashid (refugiada i activista afganesa), Bombo
N’Dir (presidenta de l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes), i
Isabel Lozano (membre de ProMedios i cooperant en un projecte
d’educació popular a Chiapas, Mèxic).

A través del recorregut personal de les ponents, aprendrem quins són els
efectes reals de proporcionar una educació especialitzada que tingui en
compte les condicions de dona, migrant, indígena o refugiada, però també
quines són les conseqüències de la seva absència.

Taula 2. El canvi climàtic i el seu efecte sobre la salut als països del
Sud Global

Conversa moderada per la periodista Sandra Vicente que comptarà amb
la participació de Yolanda Oquelí (activista ambiental de Guatemala,
membre del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans) i Mulai
Mesaud (enginyer químic i responsable del laboratori Mohamed Embarek
Fakal-la als campaments sahrauís de Tindouf).

Es parlarà de les problemàtiques i els reptes comuns que es deriven de la
crisi climàtica als països del Sud, posant especial èmfasi en les
conseqüències per a la salut de les persones. És possible compartir
solucions? Quin paper hi juga la cooperació municipalista?
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