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editorial

Nicolás Cortés Rojano
ncortes@l-h.cat
director de SUD

Una vida solidària
Quan travessem l’espai de Nadal, sempre ens adonem de les servituds a què el consum cada dia ens
sotmet. Amaguem la inseguretat personal o davant
el món darrere els aparents símbols del luxe, la fortalesa, l’elegància o la distinció. Això val per a tots;
només varia la capacitat econòmica de cadascun.
No és una cosa nova: ja l’escriptor Siegfried Kracauer descrivia els estralls de la moda en l’Alemanya de
començaments del segle XX. Seria el començament
d’una mutació, en què la societat de productors es
transformaria en la nova modernitat líquida, en la
qual els individus es confonen amb el producte que
venen, amb una immensa necessitat de cridar l’atenció de la xarxa informativa dels mass media...
Ara el procés ja està molt avançat; tot sembla convertit o en una moda o en una mercaderia, ja siguin
països o col·lectius, ja siguin ideologies o opinions.
Fins i tot, com ens indica bé Clive Hamilton, ens deﬁneix el creixement com un fetitxe idealitzat, que en el
fons no signiﬁca res; cada dia més, es trenca aquesta
relació entre una societat amb els paràmetres econòmics en creixement i les prioritats socials. O simplement que la gent sigui feliç.

als, reivindicar drets ciutadans i socials, ser solidaris o
defensar allò que és públic, el que és de tots, davant
d’allò que és privat, el que es troba cuirassat per a uns
pocs.
Totes aquestes reﬂexions ens vénen a la nostra
ment quan recordem a la companya Maribel Coira,
una sindicalista de la Sanitat, infermera, que va dedicar bona part de la seva vida a preocupar-se per les
condicions de vida d’aquells que viuen lluny de nosaltres. Una vida solidària, propera als valors, basada en
la defensa del que és just; una cosa que hauria de ser
simple i que sempre resulta complexa.
És dur acomiadar-nos d’una dona que va representar la fe en aquestes idees, idees base sense les quals
no hi pot haver sindicalisme. Podem acomiadar-nos
de Maribel Coira, però mai podrem acomiadar-nos de
les utopies i l’acció que ella encarnava.
Té especial sentit parlar avui de compromís, el
d’una persona amable i propera com va ser la Maribel. Hauríem de dur tots aquesta llavor de solidaritat
amb els altres, amb el proïsme i el benestar de tots i
amb aquells que en altres països necessiten avançar.

És per això fonamental basar la nostra acció en
altres inquietuds, que no només siguin les superﬁci-
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Diego Martínez i Isern
dmartinez@catalunya.ugt.org
secretari adjunt a la Secretaria General de la UGT de Catalunya

Perú: oportunitats sindicals
en temps de crisi?
Amb una extensió gairebé tres vegades la d’Espanya i una població de 26 milions de persones, que es
distribueix desigualment entre costa, serra i selva, el
Perú es presenta com un país de grans paradoxes, de
ràpids canvis i contrastos
El Perú és un país de rècords. Ha aconseguit controlar una inﬂació que va arribar al 7.649 % l’any
1990. El Fujishock va aconseguir controlar la inﬂació
i el 2007 es va situar en el 3,9%. El Perú està experimentant des del 2000 un creixement econòmic importantíssim. De fet, el 2007 el Producte Interior Brut
del país va créixer un 8,3%.
Aquestes excel·lents xifres macroeconòmiques
oculten una crua realitat: un de cada dos peruans es
troba en situació de pobresa i el 24% en situació d’extrema pobresa. Les zones més afectades són les zones
rurals i, especialment, les comunitats pobres indígenes.
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Els reptes a assumir per part del Govern peruà,
però també pels sindicats -com a actors compromesos
en el procés de desenvolupament social- són complexos. En destaquen:
Implementació de mecanismes de redistribució de
la renda i la reforma ﬁscal.
Reforma del sistema sanitari.
Reforma del sistema de pensions.
Reforma del mercat de treball, que s’ha d’orientar
forçosament a aconseguir la creació d’ocupació digna
per als treballadors.
En el primer dels casos, les xifres mostren una concentració important dels beneﬁcis obtinguts per la
privatització i de les més que impressionants dades
de l’economia peruana. De fet, el 20% de la pobla-

reﬂexions

ció més pobra només accedeix al 2.9% de les rendes,
mentre que el 20% més ric accedeix al 53.2%.
També s’ha identiﬁcat un procés de concentració
del poder econòmic, que es caracteritza per tres fenòmens:
La reducció dels grups empresarials peruans, que
han passat de 12 (els famosos 12 apòstols de començaments dels anys 90) a 4.
L’entrada i major pes de les multinacionals, sobretot xilenes i espanyoles.

un dels països d’Amèrica Llatina que realitza menys
inversió pública en sanitat. De facto, la cobertura sanitària al Perú no és universal; de fet, un de cada quatre peruans no accedeix al sistema sanitari. L’accés i la
qualitat de l’atenció rebuda estan condicionats pels
recursos econòmics.
La situació de la cobertura de pensions al Perú és
similar. No hi ha universalitat, la cobertura ha anat
empitjorant gradualment i afectant de forma negativa aquelles capes més empobrides de la població.
Segons l’Informe Panorama Laboral del 2006 de l’OIT,
durant el període 1995-2005, al Perú s’està experimentant una reducció notable de la cobertura sanitària i de pensions dels treballadors i treballadores,
tant del sector informal de l’economia com del sector
formal. De fet, només un 5% dels treballadors informals disposen de cobertura de pensions i un 54% dels
treballadors formals.

L’aparició amb molta força de nous actors econòmics com són les AFP (Administradores de Fons de
Pensions), algunes d’elles participades per grups bancaris espanyols, com és el cas del BBVA. Es calcula que
les AFP estan movent prop
de 8 mil milions de dòlars i
ja s’articulen com un actor
Gairebé un 58% dels treballadors
amb pes propi dins l’esceperuans desenvolupen la seva
nari econòmic peruà.
En relació amb la situació sanitària, el Perú és

activitat professional en el que es
denomina sector informal.

El quart i gran repte
del Govern del Perú i
dels sindicats és la reforma del mercat de treball.
Un mercat de treball que
es caracteritza pel pre-
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domini del sector informal, per la subocupació i per
uns salaris que consoliden la pobresa.
El creixement del sector informal de l’economia és
el fruit de la reforma i les polítiques laborals dels 90 i
la primera dècada del segle XXI. Aquestes polítiques
han incrementat les modalitats de treball temporal,
han introduït noves causes d’acomiadament i han ﬂexibilitzat la jornada de treball, entre altres qüestions.
El resultat ﬁnal és que gairebé un 58% dels treballadors peruans desenvolupen la seva activitat professional en el que es denomina sector informal. I només
un 37% de la Població Econòmicament Activa (PEA)
del país es pot considerar com a treballadora formal
(amb contracte laboral). D’aquesta, el 80% té un contracte temporal. Vint anys enrere, abans de les reformes estructurals del mercat laboral, les xifres eren diferents: el 61% de la PEA eren treballadors formals i
el 33% informals.
Si la situació dels treballadors informals és
complicada per la manca de protecció sanitària,
provisional, per les condicions de treball, no ho és
menys la dels treballadors
del sector formal. El 81%
de la població ocupada

6

formal treballa a microempreses i petites empreses.
Un sector que es caracteritza per una productivitat i
remuneració baixes, així com per una inexistent presència de sindicats. Un element clau és que només
una minoria dels treballadors de les pimes té un lloc
de treball que es pugui considerar en el marc del que
internacionalment es deﬁneix com a ocupació decent.
I ara què? El paper del sindicalisme al Perú.
El sindicalisme peruà va viure els seus anys daurats
durant el govern militar amb tendències reformistes
d’esquerres de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
Aquest Govern va iniciar una reforma agrària, va expropiar sectors estratègics per a l’Estat peruà, com
l’energètic, va introduir reformes laborals que incrementaven els drets laborals dels treballadors peruans,
va enfortir els sindicats, etc.

Els objectius del sindicalisme peruà i,
molt especialment, de la CUT
s’orienten a construir un
sindicalisme de qualitat.

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

Els successius governs
de dreta i l’acció de Sendero Luminoso van aïllar
i, en alguns casos, eliminar
físicament els sindicalistes i els líders socials d’esquerres. A aquest fet s’hi
afegeix una legislació en
matèria d’organització sin-
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dical qüestionable i l’aplicació de polítiques laborals
restrictives, desenvolupades a partir dels anys 90. El
resultat a nivell sindical: un sindicalisme desprestigiat; extraordinàriament atomitzat; amb una presència
desigual en el territori; amb una aﬁliació molt reduïda i poc procliu a cotitzar; amb una representació
mínima als organismes de decisió en matèria laboral;
i amb una feblesa organitzativa que prové de la diﬁcultat per aconseguir personal alliberat.
Un altre element a considerar és la involució de la
capacitat de negociació sindical. La tendència i promoció estatal de la petita empresa; l’actuació restrictiva del Ministeri de Treball en les seves competències;
la preeminència del sindicat d’empresa i les diﬁcultats
per a la creació de sindicats de branca consoliden un
model que contribueix a obstaculitzar i paralitzar
qualsevol activitat orientada a la defensa i promoció
dels drets laborals. Com a indicador s’observa un retrocés de la negociació col·lectiva. L’any 2005 es van
presentar 500 “pliegos” (convenis), un 75% menys
dels que es van presentar durant l’any 1990. A les diﬁcultats esmentades s’hi afegeix el fet que els beneﬁcis negociats, establerts i acordats als “pliegos” s’han
de renegociar de nou un cop ha acabat el període de
vigència.
En aquest context polític, social i econòmic, els objectius del sindicalisme peruà i, molt especialment, de

la CUT del Perú semblen encertats. I sobretot és encertat l’esforç per construir un sindicalisme que doni
respostes, que plantegi alternatives viables i estudiades, que representi els treballadors del Perú; en deﬁnitiva, un sindicalisme de qualitat.
La cooperació sindical internacional de la UGT de
Catalunya està orientada des de fa uns quants anys
a enfortir els moviments sindicals arreu del mon. I
seguint aquesta ﬁlosoﬁa al Perú es feia necessari
apostar per un sindicalisme jove, sense petjades del
vell sindicalisme, amb una mirada crítica i propositiva
d’esquerres. La CUT Perú va néixer fa 10 anys amb
aquesta idea. El seu creixement en aﬁliació i la seva
implantació territorial ha resultat espectacular. En
aquest moment, és clarament el segon sindicat del
país. La UGT de Catalunya ha col·laborat i col·labora
intensament amb la CUT. Acompanyar en la formació
els seus dirigents, l’organització de les seves estructures o l’estratègia sindical han estat, entre d’altres, les
nostres prioritats.

Només amb moviments socials i sindicals potents és
possible millorar les condicions laborals i socials dels
països més empobrits, combatre els dumpings socials
i evitar els moviments migratoris per raons econòmiques.

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

7

reﬂexions

Manuel Bonmatí Portillo
secretario ejecutivo confederal
de Política Internacional de la UGT
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Juegos Olímpicos de 2008:
sin medallas en derechos
sindicales
Los Juegos Olímpicos son unos eventos deportivos
mundiales que se realizan cada cuatro años en sus dos
modalidades de Verano y de Invierno, con dos años
de intercalación entre ambos. Ello motiva que sean
un suceso que cada dos años y durante dos semanas acapara la atención de los medios informativos
de todo el mundo y es una plataforma internacional
de comercialización muy efectiva, llegando a miles de
millones de personas de más de 200 países y territorios del planeta.

extranjeros y un millón de otros puntos del país. Las
empresas multinacionales de ropa deportiva gastarán
enormes cantidades de dinero para asociar sus productos al ideal olímpico.
La mayoría de estas multinacionales están asentadas en China, así como otras que son netamente
chinas y que tendrán derechos de producción de productos con sello olímpico para producir toda clase de
artículos textiles, cuero y
accesorios relacionados
con el deporte y los Juegos Olímpicos.
no ha ratiﬁcado

La verdadera ﬁlosofía
que inspira el olimpismo
El Gobierno chino
como alianza entre el
ninguno de los dos convenios
deporte, la cultura y la
Pero, ¿en qué condifundamentales de la OIT sobre libertad
educación son un buen
ciones se producen estos
sindical y sobre el derecho de
ejemplo de respeto por
productos olímpicos en
sindicación
y
de
negociación
colectiva.
los principios éticos funChina? Partiendo de la
damentales universales,
base de que el Gobierno
aunque sean pocos en la
chino no ha ratiﬁcado
opinión pública los que
ninguno de los dos conpiensan más allá de las medallas que cada país o at- venios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical
leta consigue. Por ello, desde la óptica del sindicalis- y el derecho de sindicación y de negociación colectiva
mo internacional, es un buen momento para hablar (Convenios 87 y 98), y que está prohibido organizar
también de lo que en torno al evento se mueve, sin y aﬁliarse a sindicatos independientes fuera de la esmedallas en derechos sindicales, para los miles de tra- tructura de la All China Federation of Trade Unions
bajadores que manufacturan todos los productos tex- (ACFTU) está claro que estos trabajadores no tienen
tiles y accesorios necesarios para el evento.
libertad de aﬁliarse a otro sindicato que no sea el único reconocido por la ley china.
En agosto de 2008 los atletas del mundo se reunirán en Pekín, para celebrar los Juegos Olímpicos de
En este escenario, recae sobre la ACFTU la enorme
Verano, donde se prevé que vayan 800.000 visitantes responsabilidad de representar los intereses de todos
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los trabajadores chinos
vos del cambio económico,
y salvaguardar y defenno podemos como sindicader sus legítimos dereclistas permanecer impasiEn Juega Limpio 2008, como alianza
hos. Conscientes de ello,
bles donde se deniegan los
mundial de sindicatos y ONG,
el Consejo General de la
derechos fundamentales,
trabajamos juntos para hacer
Confederación Sindical Inno se ratiﬁcan las normas
recaer la atención en las condiciones
ternacional (CSI), reunido
fundamentales del trabajo
de trabajo del sector mundial de
en Washington los pasade la OIT y se reprime a los
ropa
deportiva
al
acercarse
los
dos 12 al 14 de diciembre,
trabajadores.
Juegos Olímpicos de Pekín.
aprobó una resolución
sobre China, en la que se
Son muchas las conseaboga por intensiﬁcar las
cuencias derivadas de esta
relaciones de la CSI con
injusticia, como trabajar 13
la Federación de Sindicatos de China para inﬂuir en horas diarias, sin descanso semanal, sin vacaciones,
el logro de los derechos sindicales y laborales en el donde las muertes por accidentes laborales se cifran
país.
en 127.000 en el año 2005, donde 200 millones de 758
millones de empleados padecen algún tipo de enferSabiendo que la libertad sindical y los sindicatos medad profesional, donde 700.000 trabajadores tielibres son la forma más eﬁcaz para que los trabaja- nen algún tipo de discapacidad profesional y un largo
dores mejoren sus condiciones de trabajo, y al mismo etcétera que para nosotros sería inconcebible.
tiempo proporcionarles una voz que se escuche con el
ﬁn de que participen signiﬁcativamente en la socieNo puede haber cambios sostenibles y trabajo dedad y gocen de protección contra los efectos negati- cente en las condiciones laborales sin una auténtica
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participación de los trabajadores y, sin embargo, la
mayoría de las iniciativas de China sobre la responsabilidad social de las empresas no hacen referencia a
que las autoridades no permiten a los trabajadores el
ejercicio del derecho fundamental de formar sindicatos independientes.
Por ello Juega Limpio 2008, como alianza mundial de sindicatos y ONG, trabajamos juntos para hacer
recaer la atención en las condiciones de trabajo del
sector mundial de ropa deportiva al acercarse los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. Estos Juegos
Olímpicos, como los anteriores, son una oportunidad
tanto simbólica como práctica para garantizar que
estos juegos deportivos mundiales se ajusten a los
ideales de la Carta Olímpica y también para que las
personas que disfrutan de los juegos sepan que los
artículos de recuerdo y la ropa conmemorativa que
llevan se produce en fábricas donde se respeta la dignidad humana y los derechos sindicales.
Hay una especial responsabilidad que le corresponde al Comité Olímpico Internacional (COI) para
salvaguardar la dignidad de las personas como exigencia básica fundamental del olimpismo, basada en
la Carta Olímpica y en su propio Código de Ética. Pero
además el COI y la OIT ﬁrmaron en 1998 un acuerdo
de cooperación centrado en el respeto a la justicia
social comprometiéndose a combatir la pobreza y el
trabajo infantil. No obstante, y a pesar de sobradas
evidencias sobre la existencia de condiciones de trabajo abusivas en la producción de artículos y ropa
deportiva olímpica, el COI sigue negando que haya
algún problema en su cadena de suministros.
Pero también los gobiernos deben asumir tanto en
el plano nacional como en el internacional las responsabilidades que tienen en lo referente a proteger los
derechos de los trabajadores y de responsabilizar a
las empresas por sus prácticas laborales.
Play Fair 2008 (en su denominación en inglés) es
una campaña encabezada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en colaboración con la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero y la Campaña Ropa Limpia.
Desde 2003, dentro de la campaña Juega Limpio y
en relación con las Olimpiadas de Atenas, el movimi-

ento sindical internacional ha procurado convencer al
Comité Olímpico Internacional (COI) de:
Asumir su responsabilidad de garantizar el respeto
de los derechos de los trabajadores del sector de manufactura de los productos bajo licencia directa del
COI.
Utilizar su autoridad a ﬁn de que ese mismo objetivo se alcance en los productos manufacturados bajo
licencia de los Comités Olímpicos Nacionales y de los
Comités organizadores de los Juegos Olímpicos.
Dar el ejemplo al sector de comercialización de
artículos deportivos en general con respecto a estas
cuestiones.
Trabajar junto con las organizaciones de la campaña Juega Limpio a ﬁn de elaborar y aplicar el programa de trabajo destinado a llevar a la práctica esos
principios.
Aunque el objetivo de este artículo sea la denuncia
y sensibilización, aprovechando un evento mundial,
no podemos olvidar que estas o parecidas injusticias
se dan en otros muchos países del mundo, donde la
industria mundial de artículos deportivos ha incorporado a millones de trabajadores, principalmente
mujeres y niños, que hacen largas jornadas cobrando
bajos salarios, realizando sus tareas bajo durísimas
condiciones y frecuentemente sin protección laboral
ni social. El sector textil, principalmente el vestido y la
moda, es un tejido lleno de injusticias bien conocido
por la escasa o nula aplicación de las leyes laborales.
Son situaciones sumamente perturbadoras para los
trabajadores y trabajadoras del sector, haciendo agotadoras horas extraordinarias con el objetivo de conseguir fabricar mercancías para responder al frenesí
del consumo que se avecina tanto ante un evento
olímpico como ante cada temporada de moda.
Solamente podremos acabar con el actual sistema de
explotación y abusos que se cometen en las industrias
de ropa y calzado deportivo cuando el COI, los gobiernos y las empresas asuman su responsabilidad de
respeto a los derechos fundamentales del trabajo y a
los sindicatos libres como legítimos representantes de
los trabajadores.
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Paco Neira
pneira@telefonica.net
director de la Fundació Comaposada

Les mancances
democràtiques al Magrib
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El passat mes de juliol, va tenir lloc, com cada any,
a la capital de la República de Tunísia, la Universitat
d’Estiu. Es tracta d’una activitat impulsada pel Centre Mohamed Ali de Recerca i de Formació (Cemaref),
que dirigeix l’entusiasta Habib Guiza.

centrada en els temes migratoris i la protecció de la
seva “fortalesa”.

Pràcticament tots els seminaris han tingut un desenvolupament molt semblant, amb una profunda anàlisi dels temes en qüestió, paper de l’Estat en l’econoAquestes trobades reuneixen sindicalistes, defen- mia, la globalització i els seus efectes, les desigualtats
sors dels drets humans i activistes en general de la entre el Nord i el Sud, les desigualtats internes, etc.
ribera nord i sud del Mediterrani. I tenen l’objectiu Val la pena de destacar les aportacions dels professors
d’enfortir els llaços entre les societats civils de totes Mahmoud Ben Romdhane i Larabi Jaidi, sempre molt
dues vores del mar, reﬂexionar sobre els temes que sòlides i brillants. Un cop identiﬁcats els problemes,
preocupen a aquestes societats i aportar elements s’entra en una espècie d’elaboració informal de les
de debat, que afavoreixin el desenvolupament dels causes i així se n’identiﬁquen moltes de ja conegudes:
països del sud i la integrael colonialisme, l’egoisme
ció en models econòmics
del Nord, el neoimperiai socials que redueixin les
lisme, la corrupció, etc. I
La societat civil del Magrib vol divisió
desigualtats entre aquests
ja cap al ﬁnal de les jornaEstats i entre els ciutadans
des, almenys en els últims
de poders, vol que l’home que sigui
d’un mateix país.
anys, en aprofundir en
president o rei no concentri tot el
aquestes causes i semblar
poder.
Són ja moltes les actiinsuﬁcients, sorgeix una
vitats realitzades (aquest
nova causa que a vegades
any 14) i molts els temes
ﬁns i tot es percep com a
tractats, des de l’impacte en el mercat de treball de causa de moltes de les altres causes: la falta de demoles mutacions econòmiques ﬁns al moviment de per- cràcia en aquests països de la ribera sud.
sones i capitals, passant per l’anàlisi dels grans projectes europeus i americà per a la zona denominats
Lamentablement sorgeix cap al ﬁnal de les jornaNouveau Voisinage i Grand Moyen Orient, respecti- des i queda només com una causa més sense el relleu
vament.
que, entenc, es mereix. Potser per a pròximes trobades caldria començar per aquest punt per poder avanAls participants del sud els mou un fervent desig çar una mica més en el procés de reﬂexió d’aquesta
de modernització de les seves societats, tant en l’or- Universitat.
dre social i econòmic com polític, i als del nord els
mou una simpatia i solidaritat amb aquests països i
En la meva opinió, efectivament, aquesta és una
els seus pobles, convençuts que de la integració i in- causa major que explica les diﬁcultats d’aquestes soterrelació amb aquestes societats se’n poden derivar cietats per avançar econòmicament i socialment; senprogressos i beneﬁcis recíprocs.
se menystenir les altres, les tradicionals que culpen i
amb raó al Nord.
Certament, els debats i reﬂexions tendeixen a centrar-se en les problemàtiques dels països del sud, en
La realitat d’aquests països és de gran immobilitat
especial Tunísia, Algèria i el Marroc, ja que la gran política. És cert que no tots els casos són iguals, però
majoria dels participants pertanyen a aquestes naci- els tres (Tunísia, el Marroc i Algèria) es caracteritzen
ons, i en l’actitud amb freqüència egoista i de caire per la falta d’un sistema plenament democràtic. És
neocolonialista dels països del nord, excessivament veritat que hi ha eleccions per escollir els represen-
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tants legislatius, i ﬁns i tot els governatius en algun
cas, però la realitat dista molt per poder dir que la
sobirania resideix en el poble.
El Marroc compta amb un sistema de partits homologable, plural, on es troben pràcticament tots
els sectors ideològics, s’efectuen eleccions parlamentàries i municipals amb regularitat, amb una premsa
amb regulars nivells de llibertat i pluralitat; això no
obstant, el sistema està deformat pel superior poder
de la Corona; ella decideix sobre els temes més importants, com són Política Exterior, Interior, Defensa, etc,
de forma que la democràcia només afecta els temes
menors. No és menys important la falta de seguretat
jurídica, en un país on el poder econòmic està concentrat al voltant del mazhen, reduït grup de l’entorn de
la Monarquia. En deﬁnitiva, conviuen dos sistemes,
un de democràtic, amb relativa llibertat de premsa i
de partits, i un altre, al qual es reserven els temes més
transcendentals de tipus polític i econòmic, de caire
feudal.

ﬂuència real sobre els esdeveniments, sense mitjans
per sortir de la misèria i que cau en el pessimisme, la
frustració i el fonamentalisme i que té en l’emigració
l’única sortida realista.
I això no obstant estem parlant de països rics, amb
grans possibilitats, però on la falta de democràcia els
impedeix d’aproﬁtar plenament les seves possibilitats
de desenvolupament i de justícia. Països on sistemàticament s’opta per l’enduriment de la repressió contra els moviments fonamentalistes, sense adonar-se
que les seves realitats polítiques i socials propicien
aquests fenòmens.

Els participants a aquesta Universitat posen de
manifest quines són les aspiracions dels ciutadans del
Magrib. Aquests volen democràcia, sense adjectius,
volen, ben cert, elegir els seus responsables polítics,
però volen també viure en un Estat de dret, lliure
d’arbitrarietats i favoritismes polítics i econòmics cap
a determinades elits, volen divisió de poders, que l’home que sigui president o rei no concentri tot el poder,
No és millor la situació
volen que es respectin els
als altres dos països, Tudrets fonamentals, no
nísia i Algèria. El primer,
només que ﬁgurin anunel país més modern des
ciats als textos legals, voLa realitat d’aquests tres països (Tudel punt de vista social i
len, en deﬁnitiva, que la
nísia, Algèria i el Marroc) és d’una
econòmic, viu un absolut
sobirania resideixi en el
gran immobilitat política.
immobilisme polític. El
poble per desenvolupar
poder està monopolitzat
societats més justes des
pel partit governant RCD
del punt de vista social i
i pel president. Aquest ha
econòmic.
estat reelegit per quarta vegada i en les eleccions legislatives del 2004, l’RCD va obtenir la totalitat dels
Però volen, també, alternança als governs, una deescons en disputa; l’oposició només té una simbòlica mocràcia requereix per ser-ho que aquest fenomen es
presència al Parlament i encara perquè la Constitu- produeixi, volen partits representatius i transparents,
ció li reserva el 20% dels escons.
volen sindicats de treballadors forts i empresaris moderns i emprenedors.
Tampoc és de gaire qualitat la democràcia algeriana, després d’un llarg procés de lluita contraterEn contra del que molts creuen a Occident, aquesrorista generat a partir del no reconeixement de la tes societats no volen res estrany inﬂuïdes per la seva
victòria del FIS. Avui és una democràcia tutelada des religió o els seus costums, les seves aspiracions ens
de l’Exèrcit, amb candidats oﬁcialistes que guanyen resulten ben familiars, volen llibertat, volen justícia,
les eleccions sense gairebé cap oposició.
volen benestar social; i per a això és imprescindible
comptar amb un sistema plenament democràtic. Vet
Aquesta falta de democràcia o, si es vol, aquestes aquí la pedra o el nus gordià on any rere any xoquem
mancances democràtiques, tenen com a conseqüèn- els ja amics que anualment ens trobem a Tunísia. A
cia una societat desarticulada, sense instruments d’in- veure si som capaços de tallar-lo els pròxims anys.
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director de SUD

Recentment, l’editorial Galàxia Gutemberg acaba de publicar una nova edició de “El cor de les tenebres”, brillantment il·lustrada per Mateo Charris.
L’obra cada vegada és més contemporània. Descriu la
barbàrie i el pillatge de la colonització del segle XIX
a l’Àfrica per part dels europeus. Arriba a aprofundir
en l’ànima turmentada de l’ésser humà.
A partir que l’explorador britànic Henry Stanley
signés l’acord entre els líders africans del litoral del
riu Congo amb el rei Leopold II de Bèlgica, aquests
territoris es van convertir en un espai sinistre d’explotació, un retrat del que Europa va fer durant més
d’un segle.
Una explotació a un continent sencer, acompanyada per un menyspreu a uns models culturals propis,
menyspreats i sobretot ridiculitzats. No ha millorat la
situació en la segona part del nostre allunyat segle
XX. Quan no es constituïen Estats segregacionistes
a Sudàfrica o Rodhèsia, es permetien processos de
recolonització. La independència del Zaire el 1959,
l’assassinat del seu president constituent Patrice Lumumba i les posteriors massacres tenen més a veure
amb els interessos d’empreses com la Unió Minera de
l’Alt Katanga, amb la Tankanika Concessions i amb els
interessos comercials i polítics d’Estats Units, que en
última instància dóna suport al dictador Mobutu Sese
Seko.
Parlar de l’Àfrica per a nosaltres, europeus al cap
i a la ﬁ, és col·locar-nos enfront dels nostres dimonis.
Les colònies angleses es van convertir en països ren-
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dits a interessos britànics, les franceses encara sofrei- cans per impulsar els préstecs, ajudes i negocis pactats
xen els intents de metropolització i racionalitat del des de Pequín.
centralisme, les portugueses van sofrir la dictadura
salazarista, mentre que el mínim assaig colonial afriEl gegant xinès ha fet que es despertin noves vocacicanista espanyol va quedar convertit en una guerra ons geopolítiques amb el continent negre, algunes com
trista d’esperit de sarsuela com la d’Ifni per a després les gires del president rus, iranià o veneçolà no són molt
abandonar a la dubtosa democràcia marroquina el esperançadores; però denoten un nou interès.
nord del Marroc i el Sàhara; esment a part tindria el
surrealisme colonial de
Ara que l’ampliació de
Guinea Equatorial, enmercat que Xina intentre ministres falangistes
ta aconseguir a l’Àfrica
vestits amb americana
i l’habitual immigració
Aquest continent segueix d’actualiblanca, nadius cantant el
tornen a posar de relleu
tat, sempre per la seva pobresa i les
“Cara al sol” i la sempre
aquest crucial continent,
seves tragèdies humanes, però a més
vigilant mirada de l’ameés l’hora de destacar-ne
per la seva capacitat de futur.
ricà impassible.
la riquesa. A pesar de la
jerarquització del poder
Però aquest continent
particular dels africans,
segueix d’actualitat, semque de vegades cobra
pre per la seva pobresa i les seves tragèdies humanes, un sinistre paper, com ara amb Mwai Kibaki i Raila
però a més per la seva capacitat de futur. No són fór- Odinga a Kenya o amb el curiós (esperem que només
mules correctes seguir permetent economies africa- això) nou president del Congrés Nacional Africà de
nes que només siguin extractives, depenents, fràgils Sudàfrica, Jacob Zuma.
ﬁns i tot per als països productors de petroli (Angola,
Guinea Equatorial, Congo i Nigèria) i els intercanvis
Fins i tot amb aquest problema, hi ha una riquesa
desfavoridors que degraden els mercats interiors.
que necessita també més desenvolupament, és el potencial d’articulació social i canals de relació solidària
Xina comença a destacar com el principal soci a extensa que té des de sempre la societat africana, encurt termini, segons les Nacions Unides, aviat per da- trant també en l’establiment d’un espai social que li
vant d’Europa i els Estats Units. Hun Jintao, al febrer permeti adaptar-se als nous sistemes globalitzats sendel 2007, va realitzar un periple per vuit països afri- se perdre la seva essència cultural.
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Lògicament, la defensa dels drets laborals i la
dignitat en el treball és clau. D’aquí la importància
que es comenci a articular un espai sindical a l’Àfrica
subsahariana, un nou marc de reivindicació davant
els nous mètodes de producció moderna.

teix de facto l’ensenyament primari universalitzat i,
també, nocions de com organitzar democràticament
un sindicat i la seva extensió territorial i sectorial.

El següent és la publicitació i divulgació, davant
l’escassesa i el control d’impremtes per part de goDes de la UGT de Catalunya vam patir l’experiència verns exclusivistes, la capacitat de difondre petits
i el treball realitzat amb la Unió Sindical de Treballa- programes, díptics i cartelleria és clau. Finalment,
dors de Guinea Equatoriencara que sigui el princial. Alguns dels seus diripal nivell, iniciar convenis
gents han participat amb
col·lectius en els sectors
Xina comença a destacar com el prinnosaltres en conferències i
motor, les manufactureunions, com Pío Miguel
res agrícoles, la mineria i
cipal soci de l’Àfrica a curt termini,
Obama. Recordem encara
l’energia, juntament amb
segons les Nacions Unides.
el seu article al número 8
els
emmagatzematges,
de la nostra revista SUD de
ja són col·lectius laborals
2005, mostrant-nos un deconsolidats, i desgraciasolador espai d’absència de llibertats, de drets socials dament sense normativització laboral, menys encara
i sindicals, fàcilment extrapolable a la resta de països amb convenis col·lectius.
del Golf de Guinea.
Urgeix començar una negociació per sectors davant
una política general laboral plena de bones voluntats
Obama ens assenyalava que també les empreses en constitucions virtuals que ni tan sols respecten els
de treball temporal s’instal·len a l’Àfrica, entorn de drets humans. Cal estendre aquesta realitat sindical
les noves extraccions de recursos naturals, estenent- que molts sindicats europeus estem consolidant al
se la desregulació laboral ﬁns al sector funcionarial, nord de l’Àfrica, al Magrib, cap al sud, la desconesubjecte a la disciplina casernària. Seria complex ana- guda realitat subsahariana que avui, davant els nous
litzar quines prioritats sindicals es poden treballar; reptes productius i socials, necessita també de la reiper la nostra experiència hi ha alguns elements clau: vindicació sindical.
la formació de quadres, tant a nivell negociatiu com
d’estructuració organitzativa; capacitat per negociar
i conèixer la realitat productiva en països on no exis-
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Les deslocalitzacions
Des de fa ja uns anys, assistim a un moment d’importants
transformacions empresarials relacionades amb l’impacte de
la globalització, la tecnologia i el coneixement.
Les conseqüències concretes en les empreses s’han conegut de manera genèrica com a “deslocalització”. Sens dubte,
una anàlisi conjunta dels processos d’ajustament a Catalunya,
Espanya i la UE ens duria a deﬁnir-les amb més gran precisió,
d’acord amb la terminologia utilitzada per l’Observatori de
Reestructuracions de la Fundació europea per al canvi i la millora de les condicions de treball.
En aquest sentit, hauríem de referir-nos a la relocalització,
canvi de localització dins del mateix país; externalització, si
l’activitat o part d’ella se subcontracta a una altra empresa
del mateix país; deslocalització, si l’activitat o part d’ella es
trasllada o se subcontracta a un altre país; tancament d’una
planta industrial per raons econòmiques; fusions o reestructuració interna per racionalitzar l’organització amb reducció
d’ocupació i expansió de negoci, si una empresa amplia les
activitats.
Certament, qualsevol que sigui la fórmula triada, es produeix una profunda revisió de les estratègies empresarials,
de manera que els grups internacionals revisen la seva composició i aliances, produint un doble impacte amb les seves
decisions, ja que, d’una banda, modiﬁquen entorns industrials territorials concrets i, d’una altra, condicionen el futur
d’un conjunt de pimes interdependents en els seus projectes
empresarials, amb fort impacte en l’ocupació. La justiﬁcació
teòrica d’aquests processos té a veure, també, amb les noves
exigències que la competència imposa a les empreses i que
comporten processos d’innovació, desenvolupament tecnològic, promoció permanent del coneixement i, sens dubte, revisió d’aspectes de la gestió i organització de l’empresa i el
treball.
Els resultats desagregats del conjunt de reestructuracions,
segons l’Observatori de Reestructuracions de la Fundació europea, indiquen que s’han produït 198 casos de reestructuracions empresarials a Espanya en el període juliol 2002- juliol
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2007, el 3% de les produïdes a la UE. Igual que en la
resta de països, corresponen majoritàriament a reestructuracions internes 46%, no necessàriament deslocalitzacions. Aproximadament el 50% de les empreses que les promouen són nacionals. El Regne Unit,
França i Alemanya són els països on més gran nombre
de reestructuracions amb destrucció d’ocupació s’ha
produït en aquest període, 1008, 754 i 600, respectivament.

Aquestes dades justiﬁquen la preocupació sindical permanent, ja que hi hem d’afegir la concentració territorial persistent del problema al Barcelonès,
el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. A més, l’any
passat, a la província de Tarragona no s’ha produït un
descens en el nombre d’expedients i, contràriament,
s’ha incrementat el de treballadors afectats. La consideració d’aquests resultats requereix una actitud sindical positiva per garantir i ampliar les oportunitats
d’ocupació, considerant la transició empresarial a una
economia internacional com un procés que requereix
implicació i participació.

Quant a les reestructuracions per expansió de
negoci, el país amb resultats més positius en creació
d’ocupació és Polònia. Catalunya comparteix un escenari general europeu que podem qualiﬁcar de transiUn marc ben deﬁnit d’intervenció conjunta dels
ció empresarial. És necessari analitzar-lo en profundi- governs i els agents socials en els diferents àmbits potat, donada la fragilitat de l’equilibri dels interessos dria obrir noves oportunitats, afavorint la previsió de
implicats i la dimensió de l’impacte social, territorial- determinades situacions, l’anticipació en l’aplicació
ment i sectorialment localitzat, que s’ha produït en de mesures que enforteixin l’entramat productiu de
moments concrets. Certament, una anàlisi retrospec- manera complementària i coordinada, i produint mativa ens fa observar el caràcter d’aquest fenomen: jor eﬁciència social i empresarial dels resultats.
cíclic, quant a puntes d’incidència, però permanent
El fet que la pròpia
amb major o menor inciComissió Europea hagi
dència en un període de
instat els agents a aproCatalunya comparteix un escenari
quinze anys.
fundir en aquestes matègeneral europeu que podem
ries, així com el contingut
qualiﬁcar de transició empresarial.
Així, després dels rerelacionat de diferents
sultats dels ajustaments
documents i directives reempresarials amb regulaforça aquesta línia de treció d’ocupació de l’any 93,
ball. I ens anima a ser més
certament dramàtics en el seu moment (5.395 expedi- exigents, tant pel que fa als processos de transposients i 138.618 treballadors afectats), s’ha mantingut ció a la nostra pròpia normativa com en referència a
una tendència decreixent permanent, que acaba el l’aprofundiment i actualització de continguts en do2000.
cuments i directives de la UE (de comitès d’empresa
europeus, per exemple).
Els anys 2001 i 2002 manifesten un rebrot amb
resultats molt preocupants per a l’ocupació, partiEl diàleg tripartit ha donat bons exemples d’incularment concentrat als sectors tèxtil, automoció i tervenció conjunta en moments d’especial intensitat
electrònica. En un context d’intens diàleg social, es en la destrucció d’ocupació en el cas de Catalunya.
recupera novament la tendència a la reducció en la L’antecedent de taula industrial que va suposar “tots
regulació, tant en nombre d’expedients com de tre- empresa” va permetre deﬁnir un model que, desballadors afectats. Així, el 2006 acaba amb les xifres prés de les intervencions per esmorteir l’impacte dels
més baixes dels últims deu anys: una reducció del tancaments de Lear o Puignaró, va tenir continuïtat
25% d’expedients i del 45% de treballadors afectats.
en les anomenades “taules sectorials” d’automoció,
electrònica i tèxtil.
Aquest fet no pot fer-nos oblidar que solament
entre octubre del 2005 i el mateix mes del 2006 van
Aquestes van oferir pautes concretes tant per mihaver-hi 541 expedients amb 12.661 treballadors llorar la gestió i l’impacte social dels expedients de
afectats, dels quals el 76,6% eren de sectors industri- regulació, com per desenvolupar polítiques industrials i el 20% del sector serveis.
als sectorials i col·laborar en la gestió dels processos
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determinen la reestructud’adaptació empresarial.
La necessitat de dotar de
ració amb una més gran
El contingut general dels
garanties socials els processos de
precisió. En aquest sentit,
seus resultats plantejava
regulació d’ocupació requereix
la delegació territorial podiferents línies de treball
millorar la participació sindical.
dria avançar la notiﬁcació
que tenen vigència i valor
a les organitzacions sindigeneralitzable, com ho
cals més representatives
demostra la seva incorpode la sol·licitud per part
ració, de manera general
però també especíﬁca, a l’Acord estratègic per a la in- de l’empresa d’autorització d’expedient de regulació
ternacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com- d’ocupació. Igualment, podria ser útil que es facilités
còpia escrita a les organitzacions sindicals més reprepetitivitat de l’economia catalana.
sentatives de l’informe preceptiu que ha d’emetre la
El ﬁl conductor marca la prioritat de les actuacions Inspecció per clariﬁcar si les causes motivadores alpreventives des d’una doble aproximació: la inter- legades per l’empresa són o no ajustades a dret per
venció en la gestió dels processos de reestructuració i autoritzar l’expedient. Finalment, hauria de garantirregulació concrets i la proposta, en paral·lel, de polí- se la incorporació d’un pla social d’acompanyament
tiques sectorials industrials, que garanteixin la transi- de qualsevol situació de regulació d’ocupació, es produeixi aquesta amb acord o no.
ció cap a un model de més gran competitivitat.
Certament, la necessitat de dotar de garanties socials els processos de regulació d’ocupació requereix
millorar la participació sindical, anticipant la seva intervenció i millorant-ne el coneixement real de les
causes. Per això sembla necessari ampliar la implicació i participació de la representació legal dels treballadors en l’empresa, introduint noves fórmules en la
negociació col·lectiva.
Al mateix temps, hauria de millorar-se el coneixement de les actuacions i informes de la Inspecció de
Treball, per permetre la identiﬁcació de les causes que

Igualment, segueix vigent la necessitat d’aplicar
de manera continuada i consensuada estratègies
concretes per millorar les infraestructures bàsiques
en transport i comunicacions, per a la previsió i ordenació d’inversions en processos d’I+D, per millorar la
formació tant de treballadors com de directius i empresaris, per desenvolupar polítiques i programes per
a la internacionalització de les empreses, per oferir
atenció particular a les pimes amb participació efectiva de les pròpies empreses en programes, genèrics
i especíﬁcs, que facilitin la seva pròpia cooperació i
col·laboració.
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epueblos@arrakis.es
Entrepobles

Les dones,
protagonistes
de la sobirania
alimentària
Amb l’avenç de la globalització, l’agricultura s’ha convertit cada
vegada més en un gran negoci que mou quantitats ingents de milions de dòlars. És un mercat molt sucós, que a les corporacions
convenia treure de les mans de milions de camperoles i camperols,
per tal de concentrar-lo cada vegada en menys mans i col·locar en
el seu lloc els productes de les grans empreses a través de l’immens
negoci de la distribució. Aquesta situació ha perjudicat de manera
signiﬁcativa les dones, principals encarregades de la comercialització de productes als mercats locals.
L’avarícia de les grans companyies augmenta ﬁns al punt que,
mitjançant negociacions a l’Organització Mundial del Comerç o
tractats més parcials (Tractats de Lliure Comerç o d’altres), es pretén imposar la liquidació de les polítiques agràries, suprimir el dret
dels països a protegir-se de les importacions barates basades en el
dúmping social, econòmic i ecològic, així com aprofundir en la imposició d’una producció industrial i intensiva depenent de les matèries primeres que les grans companyies els venen (llavors transgèniques, adobs químics, quantitats ingents d’agrotòxics), amb
la ﬁnalitat que les transnacionals, la gran distribució i el negoci
agroquímic farmacèutic augmentin els seus guanys. Per acabar-ho
d’adobar, volen imposar els agrocombustibles, amb la producció
de palma africana, canya de sucre, etc., que provoquen processos
violents d’expulsió de les persones camperoles de les seves terres
(utilitzant demagògicament el canvi climàtic, sense qüestionar el
fons dels problemes: el consum i les formes de vida que una part
de la població del Nord vol continuar tenint).
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Les diferències estructurals inherents al capitalisme
patriarcal i la falta de distribució justa dels recursos
alimentaris apareixen, sens dubte, com els pilars sobre els quals s’aixeca la crisi alimentària que afecta
el món.

El paper de les dones en
l’alimentació
Gràcies a l’acumulació
de coneixements relatius
a la pràctica agrícola, a la
previsió productiva, al processament i distribució, les
dones alimenten la humanitat i mantenen patrons
de consum congruents
amb la cura de la terra i la
col·lectivitat .

Per alimentar la humanitat, les dones han desenvolupat complexos mecanismes de producció, processament i distribució d’aliments. Però, a més, han fet
front a les relacions desiguals de gènere en el treball
domèstic, on les dones realitzen gratuïtament la cura
de les persones. Tot plegat i amb un esforç esgotador
permet, ﬁns i tot en condicions d’extrema pobresa, la
millora de la qualitat de
vida i el funcionament
social. Els coneixements
de les dones en matèria
Segons dades de la FAO, al món hi ha
de llavors: recol·lecció,
més de 1.600 milions de dones rurals,
classiﬁcació, identiﬁcació
la majoria agricultores, que
de propietats, emmagatrepresenten més de la quarta
zematge, qualitats diepart de la població mundial.
tètiques i culinàries, o la
complementació entre
elles per prevenir malalties, segueixen gairebé
ignorats i devaluats social i econòmicament.

Segons dades de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), al món
hi ha més de 1.600 milions de dones rurals, la majoria
agricultores, que representen més de la quarta part
de la població mundial.
Les dones camperoles són les productores dels
principals conreus bàsics de tot el món –arròs, blat
i blat de moro–, que proporcionen ﬁns al 90% dels
aliments que consumeix la població empobrida de les
zones rurals.
Al sud-est d’Àsia, les dones representen ﬁns al 90%
de la mà d’obra necessària per al cultiu de l’arròs.
A l’Àfrica subsahariana, les dones produeixen ﬁns
al 80% dels aliments bàsics per al consum familiar i
la venda. Conreen ﬁns a 120 espècies vegetals diferents.
Les dones realitzen del 25% al 45% de les feines
agrícoles a Colòmbia i el Perú. A algunes regions andines, les dones estableixen i mantenen els bancs de
llavors dels quals depèn la producció d’aliments.
A Rwanda, les dones són les productores tradicionals de mongetes (la “carn” del camp), que aporten
una quarta part de les calories i gairebé la meitat de
les proteïnes que ingereix la població.
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Malgrat el paper fonamental de les dones, al moment de deﬁnir les polítiques agrícoles i alimentàries
aquest és considerat d’últim rang, ja que al món del
“rei mercat i patriarcal”, elles tot just mantenen el
domini de l’1% de les terres agrícoles i és en aquest
petit espai que elles assoleixen tots aquests rendiments. El biaix patriarcal en les polítiques i mesures
internacionals es manifesta tant a l’àmbit nacional
com a les pràctiques locals. Les desigualtats de gènere
en el món rural han estat assenyalades entre les més
crues de les relacions socials que afecten la societat i
especialment les dones. Fins ara, encara que han estat
adoptades signiﬁcatives polítiques en diferents esferes, a la pràctica, la discriminació en el món camperol
i en el de l’alimentació resta gairebé intacta, especialment perquè les dones no són considerades ni actores econòmiques, ni productores de coneixements, ni
subjectes sociopolítics integrals.
L’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç, actua com un
principi dictatorial que aniquila els coneixements de
les camperoles i les possibilitats de desenvolupar-los.
A més del seu expoli directe, ja que són piratejats, patentats i en general expatriats pel sector privat, també les dones són expel·lides dels seus àmbits de vida.
Sota els règims de l’agronegoci i les seves seqüeles de
treball agrícola i alimentari precari, moltes són empeses a la migració. És pervers que les patents de les
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creacions de les dones, les obliguin a elles a comprar
franquícies als amos d’aquestes patents, per poder
continuar exercint els seus propis invents: l’agricultura, el processament d’aliments, la salut tradicional o
d’altres.

Sobirania alimentària i gènere
La Via Campesina ha encunyat el concepte de sobirania alimentària, no només com una alternativa
per als greus problemes que afecten l’alimentació
mundial i l’agricultura, sinó com una proposta de futur sustentada en principis d’humanitat, com són els
d’autonomia i autodeterminació dels pobles.

tots els fòrums de participació i en totes les organitzacions. Les dones camperoles han d’estar atentes i
molt vigilants sobre com s’implementen les polítiques
per tal d’assegurar la sobirania alimentària, ja que si
aquestes polítiques avancen sense la seva presència
en els llocs de presa de decisió, tant a les organitzacions com a les institucions, es corre el perill que les
camperoles segueixin estant discriminades. No seria
la primera vegada, en la història passada i recent, que
les dones s’impliquen en una lluita i, quan aquesta es
guanya, l’“interès general” dels homes les ha seguit
excloent i discriminant.

Les demandes no es poden restringir a les dinàmiques productives, sinó que abasten el conjunt de
relacions socials inherents a la sobirania, l’autodeterPer a les dones camperoles, aquest concepte és minació i la justícia de gènere. En col·locar al centre
consubstancial a la seva pròpia existència i deﬁnició de les seves reivindicacions el dret humà a l’alimensocial, ja que el seu univers
tació, les camperoles adha estat històricament
voquen la reorientació de
construït, en gran part,
les polítiques alimentàriLes dones camperoles són les
entorn del procés creatiu
es en funció dels interesde la producció alimensos dels pobles, que apelproductores dels principals conreus
tària. El seu repte actual
la la refundació de valors
bàsics de tot el món: arròs, blat i blat
és fer que, en construir
col·lectius i la revaloritzade moro.
aquesta proposta, quedin
ció de cosmovisions inteenrere els prejudicis segrals.
xistes i que aquesta nova
visió del món inclogui les dones, les reivindiqui i les
La valoració dels coneixements de les dones a l’agripermeti l’opció de ser camperoles en peu d’igualtat. cultura, l’alimentació i la gestió de la vida implica la
En cap país, inclòs els europeus, les camperoles no te- transformació dels estereotips generats pel capitalisnen reconeguts els drets com camperoles. I, per altra me i el patriarcat, perquè elles puguin, per ﬁ, arribar
banda, les dones treballadores de l’agroindústria i les a la qualitat de subjectes, a la plena ciutadania i condones migrades que treballen als nostres camps són tinuar ampliant i aplicant els seus coneixements. Així
objecte de greus discriminacions.
mateix, provocar la implicació dels homes en l’àmbit
del treball domèstic i de la cura. Per assolir-ho, el camí
Per tal d’assolir els objectius d’equitat de gène- és reconèixer que la sostenibilitat de la vida humana,
re, és fonamental la participació de les dones en les en la qual l’alimentació és una part fonamental, ha
lluites i en la presa de decisions en les organitzacions d’estar en el centre de l’economia i de l’organització
i en les institucions. És un repte assolir la paritat en de la societat.
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Daniel Cando
comissionat de l’Alcaldia
de Barcelona Solidària
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director de SUD

Joan Tudela
joantudela@comaposada.org
subdirector de SUD
FOTOGRAFIES: Xabier

Mikel Laburu

Daniel Cando és gallec (cosa que facilita la
seva comunicació amb les contraparts de l’Àfrica
que havia estat colonitzada per Portugal). Va
venir a aquest món injust el 7 de desembre del
1943. És un home d’origen obrer: va formar-se
com a mecànic a l’escola d’aprenents de l’antiga
Maquinista Terrestre i Marítima. Va fer estudis
universitaris de Filosoﬁa i va treballar a la mateixa Maquinista, a Harry Walker, a Cinematograﬁa Marín i a Tallers Bernardo Blanch. Després,
ha ocupat diverses responsabilitats públiques.
Coordinador d’estudis a l’escola taller Torre Roja
de Viladecans. Director de les escoles taller Sant
Pere de Romaní i Palau dels Requesens de Molins
de Rei. Cap d’educació i formació ocupacional de
l’Ajuntament de Molins de Rei. Comissionat de
l’Alcaldia per a la Zona Nord del Districte de Nou
Barris de Barcelona. Gerent d’aquest Districte de
l’Ajuntament de Barcelona. I, des de fa anys, comissionat de l’Alcaldia de Barcelona Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona.
El document que us guia és el vostre Pla director...
Sí. Encara queda un any del nostre Pla director:
s’acaba el 2008. Per tant, l’any 2008 iniciarem el debat, la valoració del Pla director 2006-2008 i l’elaboració del proper Pla director 2009-2014. I farem, com
ja vam fer en l’anterior Pla director, un debat amb
el sector de les ONG de cooperació. Però això ho iniciarem, crec jo, a partir del segon trimestre de l’any
2008. El nom complet de la nostra eina de planiﬁcació és Pla director de cooperació internacional i solidaritat. L’hem editat i és una publicació a l’abast de
tothom.
Com a característiques especíﬁques de la cooperació municipal a Barcelona, quines destacaries?
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Destacaria l’orientació municipalista, que està més
deﬁnida en el Pla director. En concret, el nostre Pla
director diu que la cooperació municipal té com a objectiu preferent el reforçament de les capacitats dels
governs locals per fer front a les necessitats dels seus
ciutadans, en coherència amb els principis d’autonomia i democràcia local, atès que, al Nord i al Sud, uns
ajuntaments capaços, transparents i eﬁcaços són el
millors instrument per resoldre els problemes quotidians dels ciutadans.
Des dels orígens del programa Barcelona Solidària, sempre hi ha hagut dos grans línies d’actuació: la
cooperació directa, que des del principi es feia des de
l’Ajuntament amb altres ajuntaments de països del
Sud i, d’altra banda, la cooperació delegada en les
entitats privades sense afany de lucre, a través d’una
convocatòria pública.
Això es continua reconeixent en el Pla director vigent, però el Pla director fa una remarca de l’orientació municipalista i planteja quatre grans objectius
estratègics. Val la pena d’explicar aquests quatre objectius:
Primer, fomentar les capacitats institucionals.
Aquest objectiu estratègic inclou, almenys, actuacions especíﬁques adreçades a fomentar el municipalisme, la democràcia, la participació, la governabilitat i
el bon govern, les capacitats culturals i educatives, la
protecció dels drets humans, l’enfortiment i el desenvolupament comunitari i local i la lluita per l’equitat
entre homes i dones. D’aquesta manera es potencien
actuacions no només adreçades a millorar les estructures i la gestió dels serveis bàsics propis de la responsabilitat municipal, sinó també actuacions orientades a l’intercanvi d’experiències i de coneixements,
de bones pràctiques, formació, capacitació, suport a
processos de transparència i concertació. Aquestes
actuacions s’inspiren en els principis del desenvolupament local sostenible, la igualtat d’oportunitats i el
respecte a la diversitat.
Segon, fomentar les capacitats humanes i socials.
Són actuacions especíﬁques orientades al benestar i
a la cobertura de les necessitats socials bàsiques en
el sector de salut, l’educació, el sanejament bàsic, la

creació de capacitats productives i de teixit emprenedor i la sostenibilitat ambiental. D’aquesta manera, es potencien les actuacions enteses com a opcions transformadores, és a dir, orientades a facilitar la
superació de mancances col·lectives i avançar cap a
la justícia social. Aquestes actuacions presten especial atenció a col·lectius amb clares vulnerabilitats, per
raons d’edat, discriminació o situació de partida i desigualtats entre homes i dones.
En tercer lloc, fomentar i reforçar la construcció
de la pau i la cultura dels drets humans a les ciutats.
Aquest objectiu estratègic inclou actuacions especíﬁques adreçades a construir una ciutat centrada en la
pau, el suport a processos de pau, la diplomàcia no
formal, la creació de cultura de la pau, el foment dels
valors i la pràctica dels drets humans, el foment de la
diversitat i la convivència.
I, en quart lloc, fomentar i reforçar la tasca de sensibilització i educació de la ciutadania i dels diversos
actors presents a la ciutat. Aquest objectiu estratègic
inclou àrees de treball i actuacions especíﬁques orientades a fomentar la sensibilització de la ciutadania
sobre les relacions Nord/Sud, les causes de la pobresa
i l’exclusió del Sud, l’educació per la pau, la solidaritat
i el desenvolupament, el comerç just i el consum responsable i el respecte als drets humans.
Al llarg del temps, la cooperació de Barcelona jo diria
que s’ha distingit per la cooperació de ciutat a ciutat.
Quan diem de ciutat a ciutat, no ens referim només a
la cooperació que fa l’Ajuntament de Barcelona amb
un altre ajuntament del Sud, sinó al fet d’implicar la
ciutadania de Barcelona i la ciutadania dels països
del Sud. Jo diria que aquest és un tret característic
nostre. Tot i que això es refereix més a l’actuació de
l’Ajuntament; si ens referim a la protagonitzada per
altres entitats, trobem una gran varietat d’actuacions
temàtiques.
Ens distingim, així i tot, per estimular el desenvolupament local i la defensa de la democràcia i dels
drets humans. Més això que altres actuacions de cooperació més lligades a la pedra, és a dir, a les infraestructures. Nosaltres pensem que per a aquesta tasca
ja hi ha altres actors. Pensem que la cooperació de la

“La cooperació de Barcelona jo diria que s’ha distingit
per la cooperació de ciutat a ciutat.”
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“Ens distingim per estimular el desenvolupament local i
la defensa de la democràcia i dels drets humans. ”
ciutat ha de tenir un segell especíﬁc. I aquest segell és
la cooperació de ciutat a ciutat.
El Pla vigent és 2006-2008, o sigui, tres anys, i el pròxim és 2009-2014, o sigui, cinc anys. És perquè coincideixi
amb l’any de la independència de Catalunya o perquè
coincideixi amb els plans quinquennals soviètics?
Ni una cosa ni l’altra. El primer Pla, tot i que és de
tres anys, ﬁxeu-vos que ocupa dos mandats municipals. Va ser aprovat per un Consistori, però amb la voluntat d’abraçar més d’un mandat. I aquest també té
la voluntat d’abraçar més d’un mandat: dos mandats,
en concret. Per què? Perquè procurem, i així ho vam
aconseguir en el primer Pla director, buscar el consens
de tots. El Pla va ser votat per unanimitat. El Plenari el
va aprovar per unanimitat. Això demostra que el Pla
no té un determinat color polític. Demostra que és de
la institució i no del govern.
Quins espais prioritzeu?
Cadascú el que fa millor és allò que sap fer. I anem
orientant la nostra activitat cap aquí. Hem col·laborat
amb l’Alcaldia de Gaza en matèria d’urbanisme. En
aquest sentit, hem intentat implicar els diferents departaments de la Casa en aquesta tasca. Amb Urbanisme hem tingut una col·laboració excel·lent. A ﬁnals
de l’any passat, es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Maputo (Moçambic): la rehabilitació d’un
centre social i de determinats barris. També tenim un
conveni pluriennal amb l’Alcaldia de San Salvador: els
estem ajudant en l’elaboració del que ells en diuen
el Plan Ciudad. Els hem posat en contacte amb el Pla
estratègic metropolità de Barcelona. Amb l’Alcaldia
de Santa Tecla de El Salvador, suport tècnic de comunicació. A Sarajevo hem muntat un viver d’empreses,
a partir de la nostra experiència de Barcelona Activa.
Dins les dues línies, la directa i la delegada, quin
percentatge de recursos té cada línia?
En percentatges de pressupost, tal com estableix
el nostre Pla director, dediquem un 25 % del total a
la cooperació municipal directa. Un 10 % a la coope-
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ració municipal concertada (una iniciativa de l’Ajuntament, però que requereix la intervenció d’una entitat). Un 60% del total, a la cooperació a iniciatives
d’entitats privades no municipals, mitjançant convocatòria oberta i pública (que inclou tant els programes de desenvolupament de països del Sud com les
actuacions de sensibilització). I un 2,5 % a emergències i ajut humanitari. I un altre 2,5 % a avaluació i
gestió de programes.

sinó des del món de les ONG que ho vivien com una
intrusió...

La sensibilització, molt concretament en el tema
dels drets humans, ha d’incloure els drets laborals i
sindicals?

El que tendeix a estar en crisi és la petita (la petita, no la gran) ONG generalista, oi?

Sí, és clar. Els drets humans són un dels eixos estratègics del nostre Pla director. La promoció dels drets
humans ha estat una constant, tant de la nostra cooperació directa com de la cooperació de les entitats
de Barcelona.
El tema de la defensa dels drets laborals i els drets
sindicals s’ha anat incorporant a la cooperació amb
diﬁcultats. Fa pocs anys, vaig participar en un debat
sobre la cooperació i un destacat membre de les ONG
s’oposava a que els sindicats intervinguessin en la cooperació. Ara això és impensable. Parlo de fa només
quatre o cinc anys!
Per tant, l’oposició no era evidentment des del
sindicalisme ni des de les administracions públiques,

Exactament: els sindicats no s’han de dedicar això,
perquè això és una intrusió! Això ja ha passat a la història. Jo crec que l’encert dels sindicats a l’hora d’abordar la cooperació ha tingut un cert recorregut, però
ha estat una qüestió bàsica, important. Avui també
podem dir que la cooperació general ha evolucionat...

Sí. Jo crec que l’aportació dels sindicats és molt
important per dues raons. Perquè ningú no pot fer
més bé que els sindicats la defensa dels drets laborals
i sindicals. I, segon, perquè els sindicats tenen base
social. Això és importantíssim. Algunes ONG han anat
seguint un procés en què han guanyat capacitat tècnica, però han perdut base social. Algunes s’han anat
tecniﬁcant de tal manera que ara tenen molta més
capacitat d’actuar que fa uns anys, però han perdut
base social. Els sindicats, en canvi, sense base social no
existirien. Per tant, la seva capacitat de conscienciar,
de transmetre, és molt gran, almenys potencialment.
I cal dir que, des que les fundacions muntades pels
sindicats funcionen, han viscut una evolució. Cada
cop més s’han dedicat al que saben fer: cooperació
sindical. L’aportació dels sindicats avui és insubstituï-

“La coordinació s’ha de basar en la complementarietat,
perquè ﬁns ara totes les institucions que hem fet
cooperació competíem amb les altres.”
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“El nostre Pla director no té un determinat color polític:
és de la institució i no del govern de l’Ajuntament de
Barcelona.”
ble. Es tracta de globalitzar els drets polítics, els drets
laborals, els drets sindicals.
El criteri bàsic és que tothom cooperi amb els seus
equivalents del Sud, oi? Amb independència que puguin existir també ONG, sobretot potents, que ho toquin tot.
Sí. Jo crec que l’assignatura pendent ara és buscar
la complementarietat. Que cadascú faci allò que té capacitat de fer i que col·labori amb els que tenen altres
capacitats. L’Ajuntament de Barcelona, tot i ser una
institució potent, és una administració local i té limitacions de tot tipus, pressupostàries en primer lloc.
Fora bo que tinguem més col·laboració amb les
administracions que tenen major nivell, en concret
amb la Generalitat de Catalunya, que compta amb
uns fons considerables. Ja hem col·laborat en coses
concretes, amb resultats excel·lents. Hem de trobar la
coordinació i la complementarietat. I això que és vàlid
per a l’Agència Catalana de Cooperació de Catalunya,
també ho és per a l’Agència Espanyola.
Però aquestes institucions tenen més diﬁcultat per
treballar l’àmbit local. No només l’Ajuntament de
Barcelona, sinó tots els ajuntaments, a través del Fons
Català de Cooperació, que és una entitat municipalista, som els adequats per treballar a l’àmbit local.
La coordinació s’ha de basar en la complementarietat, perquè ﬁns ara totes les institucions que hem fet
cooperació competíem amb les altres.
Això demanaria un pas més: que tots actuéssim
amb coneixement de causa del que estan fent els altres, per delimitar les nostres actuacions. I sobretot
perquè encara hi ha una idea, que jo crec que ja no
és moderna, que és pensar que cooperació internacional al desenvolupament és igual a delegar aquesta
tasca a les ONG.
I jo crec que les ONG són necessàries, però avui dia
el que és imprescindible per avançar és l’elaboració
de polítiques públiques.

Les polítiques públiques i els nous actors de la cooperació, que no són més que els actors socials de la
nostra societat (els sindicats, els col·legis professionals, els hospitals, etcètera), que no és que acabem
d’aparèixer, sinó que adoptem la dimensió de cooperació que abans potser no teníem...
Però les polítiques públiques són la clau... Hi insisteixo. I la col·laboració de les ONG s’inscriuria en una
estratègia, que ha de ser traçada pels governs, però
que ha de comptar amb l’opinió de la societat civil,
naturalment.
La queixa de les ONG, particularment petites i mitjanes, és que eren els actors i ara són uns actors. Si
vols fer cooperació amb una Universitat d’allà, optes
per les universitats d’aquí, si vols fer cooperació en el
món del treball, pels sindicats i patronals d’aquí...
S’han donat casos paradoxals. S’han donat casos
d’ONG d’aquí d’anar a l’Amèrica Central a un poble
a fer un projecte educatiu o agrari o el que sigui i
que tenia l’entitat més diners que l’ajuntament per
fer projectes en aquell poble. I aleshores s’han transformat en els amos, en els nous colonitzadors; ﬁns i
tot hi ha casos en què l’entitat del Nord ha dit: a les
properes eleccions, ha de sortir aquest alcalde, que
és amb qui jo tinc acords, i ha condicionat el resultat
electoral. És allò de “Bienvenido Míster Marshal”, oi?
Això no deixa de ser una nova manera de colonialisme!
No es pot ignorar la realitat del país. I els països
del Sud són països que, difícilment, tenen la democràcia consolidada. Tenen democràcies joves, amb moltes
diﬁcultats, i si no s’enforteixen les institucions democràtiques, malament rai! No es pot arribar i competir
amb les institucions públiques democràtiques locals!
Ni amb l’àmbit civil... Arribes i el més semblant a
l’Estat del benestar, al qual no estan acostumats, ets
tu. I quan talles l’ajut, cau tot.
Efectivament. Per això hem de continuar madurant la
teoria i la pràctica de la cooperació.
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Mikel Laburu

Tourya, com et veus tu mateixa, tu que ets dona,
sindicalista i magribina al mateix temps?
Sóc marroquina en primer lloc, i me’n sento orgullosa. També sóc africana, mediterrània, àrab i musulmana; tot allò ha contribuït a la construcció de la
meva personalitat. Sóc una sindicalista marroquina
membre del sindicat més representatiu, la qual cosa
m’ha ajudat a obrir-me en tant que dona i en tant
que militant. En tant que marroquina estimo els nostres països veïns del Magrib: Algèria, Mauritània, Tunísia, Líbia i tots els altres països d’igual cultura.
El Marroc, el meu país, sempre ha estat lligat als
seus veïns; per tant, em sento cent per cent magribina. La nostra història comuna va començar fa molts
segles i la nostra lluita per a la independència ha estat una ocasió d’expressió d’unitat, de solidaritat i
de fraternitat. Per a les dones la nostra història ha
estat inﬂuïda pels mateixos pensadors del renaixement (Añahda), especialment pel persa Jamaleddine
al Afghani (1839-1897).
A Tunísia, les dones i tots els demòcrates no oblidaran mai el precursor en la defensa dels drets de
les dones, Tahr Haddad. El seu llibre “La nostra dona
en la legislació musulmana i en la societat”, escrit el
1930, planteja els problemes de fons de les dones.
A Algèria les dones també han marcat la història,
com ara Jamila Ouhrid, Hassiba Benbouali i d’altres
dones, que han sacriﬁcat les seves vides per una causa: la independència. La història del Marroc no oblidarà mai les dones que han jugat un gran paper per a
l’alliberament del país.
La història contemporània ha conegut per la seva
banda aliances de dones magribines, africanes, mediterrànies i àrabs en defensa de la democràcia i pels
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drets de les dones i la igualtat dels sexes i de les oportunitats. El 1995 el col·lectiu Maghreb-Egalité, promogut per les dones dels tres països, va començar les
seves activitats de difusió i reivindicació. Aquest collectiu ha contribuït de manera notòria a la promoció
dels drets de les dones de la regió. Així és com les
dones del Magrib lluiten i comparteixen les seves experiències, els seus fracassos i els seus èxits, com vostè
sap.
Les dones del Marroc han aconseguit al llarg dels
últims anys una resposta molt signiﬁcativa a les seves reivindicacions. En aquest sentit, l’aprovació del
Codi de la Família ha estat per a nosaltres totes un

moment important, ja que un bon grapat de drets
fonamentals han estat ﬁnalment reconeguts.
Al mateix temps, hem vist les reformes per ampliar
la representativitat de les dones al Parlament. Però encara els partits polítics i les organitzacions socials han
de fer més esforços per donar més llocs a les dones.
En l’àmbit sindical, les dones sindicalistes treballem
juntes en el marc de la CSI i juntes expressem la nostra
alegria per totes les iniciatives en què participem les
dones sindicalistes magribines. Cal fer esment a la implicació de 36 joves dones en la formació de joves sindicalistes amb els nostres amics de la UGT Catalunya

“Estic orgullosa de ser marroquina i de militar dins la
meva organització, la Confederació Democràtica del
Treball del Marroc.”
36
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en el projecte Formaghreb. Aquesta trobada ha tingut lloc a Casablanca i serà seguida d’altres trobades
a nivell dels altres països del Magrib. El nostre treball
conjunt se sustenta en la convicció per a nosaltres de
crear les condicions que afavoreixin la unitat sindical
de cara a la “mundialització” del capital. El sindicalisme és un treball comú, una lluita comuna i una estratègia comuna. Ens felicitem avui de tenir una sola
central sindical internacional: la CSI. Una sola per a
tots els treballadors del món. No és extraordinari?
La lluita per la democràcia i l’efectiva integració i
participació dels ciutadans en tots els àmbits econòmics i socials és llarga, bé, sobretot més llarga per a
les dones que per als homes. En tant que sindicalista
de la CDT, observes el mateix en la lluita per la integració dins del sindicat?
Com he dit abans, estic orgullosa de ser marroquina i de militar dins la meva organització, la Confederació Democràtica del Treball del Marroc. Perquè això
m’ha permès conèixer homes i dones de gran vàlua.
Res com conèixer un home de l’experiència i el carisma de Noubir Amaoui, secretari general de la CDT.
Per al meu sindicat, les dones són representades
en tots els llocs de decisió. Insisteixo a assenyalar que
no és un regal, s’ho mereixen perquè són militants,
convençudes i compromeses.
Una primícia en la història política i sindical al
Marroc ha estat l’aplicació de la discriminació positiva al sindicat, la CDT. Gràcies a aquesta mesura, tenim
una taxa de presència de les dones als llocs de decisió
important, tant en el nivell sectorial com territorial.
Per primera vegada en els estatuts d’una organització
marroquina, s’explicita clarament que totes les responsables dels departaments de la dona seran membres
del Consell Nacional, que és la instància de decisió més
important entre congressos. Aquesta mesura ha estat
adoptada per l’últim congrés de la CDT, per tal de donar veu i vot efectius a les dones de la CDT.
Podem aﬁrmar que aquestes mesures han animat
les dones a accedir als llocs de responsabilitat i també

de conèixer a fons el funcionament de la central. No
obstant això, hi ha sindicalistes que no han aconseguit encara comprendre el paper de les dones en el
sindicat, i no comprenen que marginant capacitats
femenines priven l’organització de competències i
d’intel·ligències molt valuoses.
Digues les tres principals reivindicacions de la
dona treballadora del Marroc. Explica per què.
Primer de tot, insisteixo a assenyalar que la primera
preocupació per al departament de la dona de la CDT
és la inclusió de les reivindicacions especíﬁques de les
dones en totes les plataformes reivindicatives i en els
convenis col·lectius dels sindicats aﬁliats a la central.
A tall d’exemple, el Codi de Treball, que ha estat
promulgat el juny de 2004, i a favor del qual hem
lluitat tant i que considerem com una conquesta dels
treballadors i treballadores marroquins, ha aportat
molt a les dones treballadores marroquines, sobretot
en matèria de respecte dels seus drets especíﬁcs.
Però la més important de les reivindicacions és
l’aplicació estricta de les disposicions del Codi del Treball, sobretot els drets sindicals en el sector privat.
Perquè el sector privat és un sector que recluta en
bona part mà d’obra femenina, i el fet que les dones
s’adhereixen al sindicat és una font de problemes i de
marginació per a elles, ja que hi ha patrons que veuen
amb mals ulls l’organització i la unitat de les treballadores. Em recordo de la situació d’una militant de la
CDT a Salé-Rabat, el patró de la qual la volia obligar
a treballar les nits tot dient-li: “si vols fer sindicalisme
com un home, treballaràs a la nit com els homes”.
Davant de tot això, les nostres exigències s’orienten a la consecució de la igualtat en la contractació
en alguns sectors que consideren que les dones són
reproductores de nens i que s’absenten quan cauen
embarassades, i també la igualtat en la promoció basant-se en el mèrit com a criteri. També a la creació de
llars d’infants, per tal de permetre a les dones conciliar el seu treball i les seves tasques familiars conforme
a les convencions internacionals de l’OIT i de l’ONU.

“Ens felicitem avui de tenir una sola central sindical
internacional: la CSI.”

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

37

entrevista del Sud

“Un sindicalista s’ha d’armar sempre d’optimisme.”
Imagina que sóc un empresari català que vol invertir al Marroc i que busco el màxim de beneﬁcis
explotant els treballadors, tot aproﬁtant una més
favorable legislació laboral. Com m’explicaries la responsabilitat social de l’empresa i els avantatges que
això em portarà al Marroc?

- La mobilització i la creació de les aliances amb
les organitzacions sindicals i de la societat civil al
Marroc i fora del Marroc.

Et diré “sigues benvingut”, i també que tots els
empresaris siguin iguals davant la llei i que el respecte de les lleis ens estalviarà molts problemes. La implicació dels treballadors i de les treballadores en la vida
de l’empresa i la seva concertació sobre les decisions
que comprometen els seus interessos econòmics i morals, els permetrà realitzar el proﬁt màxim.

Creus tu possible o convenient una plataforma
intersindical de les dones sindicalistes al Marroc? Si
això fos possible, quin paper t’agradaria fer-hi?

Et suggeriré que la millor de les coses és preveure
els conﬂictes abans que succeeixin i d’apostar per la
negociació i el diàleg social.
De vegades, hi ha empresaris que creuen que el
fet d’explotar els treballadors portarà a un més gran
proﬁt. Però els que aposten pel clima serè i per la pau
social guanyen de fet més i tenen més productivitat
i millor qualitat. L’ambient dins de l’empresa és sempre el millor quan es responsabilitzen els treballadors
i les treballadores, comprenen i mesuren llavors les
diﬁcultats que pot conèixer l’empresa.
Et puc conﬁrmar que molts sindicalistes de la CDT
han salvat empreses de la fallida pel seu valor i els
seus sacriﬁcis; perquè, quan l’empresa reconeix els esforços i el treball dels obrers, aquests fan tot el que
poden per salvaguardar-la i perquè evolucioni.
Quines són les expectatives i les necessitats de les
dones sindicalistes al teu país?

- El reforç de la solidaritat entre les dones en els
sectors i a les regions.

Som obertes a treballar amb tots els que comparteixen els nostres objectius i les nostres aspiracions.
Ja hem treballat amb altres dones d’altres sindicats
durant la marxa de les dones que va tenir lloc a Rabat
el 12 de març del 2000, i que em va tocar coordinar.
Una tasca de contribució a l’evolució del nostre país
mitjançant una acció positiva i d’enfortiment de les
dones i de l’ésser humà en general.
Masclisme, pobresa, ignorància, manca d’autoestima... tots signes del subdesenvolupament. Quin assenyalaries com a més signiﬁcatiu al Marroc?
Hi ha molts àmbits, el cultural, el social i l’econòmic on el Marroc ha conegut avenços notoris, i àmbits
que han de doblar esforços, com ara l’educació, la salut i els desequilibris entre la ciutat i el camp, sobretot
l’educació de les noies al medi rural i als medis desafavorits.
Hem de fer esforços pedagògics per canviar les
mentalitats dels que no creuen en les igualtats, és la
tasca tots. Un sindicalista s’ha d’armar sempre d’optimisme. En qualsevol cas, la pregunta formulada no
descriu, en la meva opinió, amb objectivitat la situació actual del Marroc.

Les puc resumir així:
- El respecte dels seus drets i de la seva persona.
- El reconeixement de la seva contribució al desenvolupament del país.
- La igualtat de les oportunitats dels sexes i de
classe.
- El desenvolupament de les seves competències.
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Tourya, les següents qüestions són sempre inevitables quan es tracta d’un país musulmà, com el
Marroc. És la religió musulmana un obstacle per a la
igualtat dels homes i les dones? És possible la plena
democràcia i la igualtat en un país musulmà?
Parlar de l’Islam i de les qüestions sobre l’Islam mai
no ens ha amoïnat. El que fa que ens amoïnem és no
voler comprendre bé l’Islam; és interpretar malament
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“L’aparició del Codi de Família al Marroc és una bona

prova que nosaltres podem ser musulmans i aplicar
els drets humans i els drets de les dones sense
discriminació.”
l’Islam i, de vegades, quan es vol donar una mala
imatge de l’Islam.

table procés democràtic i d’assumpció de la llibertat
sigui efectivament real?

La situació de la dona ha estat inhumana al llarg
de la història als països àrabs. Se sap que s’enterraven
les noies al naixement. És un versicle de l’Alcorà que
ho ha prohibit. L’Alcorà és el llibre sagrat que, quan
vol adreçar-se a les persones, utilitza el masculí i el femení. No ignora les dones. Tot i això encara hi ha alguns que s’adrecen a l’audiència en masculí, malgrat
la presència de les dones que poden ser universitàries
i d’altres posicions importants. La història àrab-musulmana ha conegut dones dirigint els seus països en
nom de l’Islam. Una religió que estimula el saber i el
coneixement no pot ser masclista. Són les mentalitats
masclistes que s’amaguen darrere la religió.

Cal apostar pel diàleg social i la negociació collectiva. A la CDT demanem que les negociacions collectives s’institucionalitzin i siguin creïbles, per tal de
crear un clima que ens permeti a tots plegats de participar en el desenvolupament del nostre país, començant per la qualiﬁcació dels treballadors i també de
les empreses. És com millor podem afrontar les condicions de la competitivitat mundial.

L’aparició del Codi de Família al Marroc és una bona
prova que nosaltres podem ser musulmans i aplicar
els drets humans i els drets de les dones sense discriminació.
I l’última qüestió, què cal que passi al Marroc perquè les reivindicacions de la CDT en relació a un veri-

En suma, voldria agrair als meus camarades de
la UGT de Catalunya i de la Fundació Comaposada
l’oportunitat d’expressar-me en aquest espai d’intercanvi i discussió amb altres camarades del Magrib i
d’Amèrica Llatina. Avui sento el deure de seguir de
més a prop tot el que passi en aquests països dels
meus amics, tot treballant plegats per millorar la situació econòmica i social dels treballadors i treballadores de les diferents regions.
Salut.
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Nous reptes de la política
de cooperació i solidaritat
a Santa Coloma de Gramenet
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parlongn@gramenet.cat
regidora de Cooperació i Solidaritat
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
FOTOGRAFIES: Jordi

Salinas

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es planteja actualment la
política de cooperació i solidaritat amb la ferma voluntat que esdevingui
quelcom més que una política sectorial. Aquest és un enfocament ambiciós
que ens situa davant importants reptes, però també d’oportunitats molt importants per a la nostra ciutat. L’objectiu és que la cooperació i la solidaritat
esdevinguin una política pública més i alhora part de la resta de polítiques
municipals.
Durant els darrers deu anys, la cooperació i la solidaritat a Santa Coloma
de Gramenet s’han realitzat partint d’una premissa bàsica: el consens polític
i la voluntat expressa de l’equip de govern i de l’alcaldia de donar entitat
política a aquesta temàtica. Tot seguit faré una anàlisi valorativa dels resultats obtinguts en tant que potencialitats i febleses.
Potencialitats:
• Entitat pròpia de les polítiques de cooperació i solidaritat: l’Ajuntament destina un 1% dels seus pressupostos el 2008 (ingressos propis) a les
partides pressupostàries de cooperació i solidaritat, superant-se així el simbòlic 0,7%.
• Consolidació d’un teixit associatiu a la ciutat referent en temes de cooperació internacional i solidaritat i suport, per part de l’Ajuntament, a les
esmentades entitats. El suport econòmic als microprojectes de cooperació
de les entitats locals i a la Casa de la Solidaritat en són bons exemples.
• Creació d’un espai participatiu, d’intercanvi i seguiment de les accions
de cooperació i sensibilització: el Consell de Solidaritat i Cooperació és un
òrgan sectorial reconegut en el Reglament de Participació Ciutadana.
• Instruments bàsics de cooperació municipal i cerca de noves vies: agermanaments i convocatòries de projectes per a les ONG locals. L’Ajuntament
de Santa Coloma també s’ha afegit a la campanya de suport a la Declaració
dels Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides de l’any 2000. Aquest és un
nou punt de partida molt semblant al que va representar, fa 10 anys, la mobilització pel 0’7%. Els 8 objectius globals de la del Mil·lenni indiquen una
pauta de treball local i també una forma de participació, des de la ciutat de
Santa Coloma en un projecte global.
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• Capacitat de treball en xarxa i amb altres administracions: Fons Català de Cooperació, Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Mancomunitat
de Municipis, etc. Tot i que les estratègies de treball
en xarxa reforçant el rol dels municipis són encara
molt incipients.
Febleses:
• Teixit associatiu estàtic i molt especialitzat. Cal reforçar els mecanismes que ens permetin superar l’estadi sectorial de la cooperació per arribar a altres collectius de la ciutat.
• Petits projectes de cooperació repartits entre els diferents agents. La dispersió en les actuacions fa difícil
mesurar l’impacte real i global d’aquestes. Per tant,
tenim el repte i la necessitat de deﬁnir un marc estratègic de planiﬁcació en concordança amb la resta d’administracions que possibiliti el treball local en
xarxa.

del Nord i el Sud obren espais de treball interessants
al respecte.
Obrir espais a nous protagonistes... més participació: una de les estratègies clau de la política local en
la vessant de la sensibilització és la d’arribar al major
nombre de persones de la ciutat. A Santa Coloma la
ciutadania, de manera individual o col·lectivament,
sempre ha expressat una actitud de compromís davant situacions d’emergències provocades per desastres naturals i conﬂictes armats. Ara bé, si volem que
aquestes mostres siguin quelcom més hem de fer un
esforç des del govern local, per tal d’apropar els objectius del Mil·lenni a nous actors i col·lectius els quals
puguin implicar-se, des l’autonomia, en la seva promoció. Els centres educatius, els joves de la ciutat, el
teixit comercial, les associacions culturals, esportives i
veïnals... han d’esdevenir també protagonistes de la
cooperació i la solidaritat. En aquest sentit, cal plantejar l’obertura de Consell de Solidaritat i Cooperació
a altres entitats i/o agents i que les ONG locals també
reforcin aquest procés d’aproximació al conjunt de la
ciutadania.

• La sensibilització no arriba amb prou impacte a
sectors clau de la societat.
L’elaboració del nou pla de
sensibilització per part del
Anem cap a un Pla director de
Departament de Cooperacooperació: aquest instrument ha
ció i Solidaritat és un pas
endavant que ens ha de
de redeﬁnir la funcionalitat de la
permetre avançar en aquespolítica de cooperació i solidaritat.
ta direcció de millora.
• El Departament de Cooperació i Solidaritat no
disposa d’un marc de treball ben deﬁnit que estigui
destinat a orientar i planiﬁcar la política municipal de
Cooperació i Solidaritat.
A partir de l’anàlisi valorativa, he exposat que la
proposta amb la qual encarem el futur des de l’Ajuntament de Santa Coloma passa pels reptes següents:
Cap a un Pla Director de Cooperació: aquest instrument ha de redeﬁnir la funcionalitat de la política de
cooperació i solidaritat. Això suposa tenir en compte les noves estratègies d’intervenció des de l’àmbit
municipal, condicionades per les transformacions a
escala global i local (la necessitat de redeﬁnir les relacions Nord-Sud i la immigració a les ciutats), les quals
plantegen la necessitat d’innovar. Les iniciatives de
codesenvolupament i les fórmules de cooperació més
estable a través de partenariats entre els municipis
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Dotar d’un contingut
estratègic als agermanaments, per tal que esdevinguin instruments renovats
de cooperació. Els tradicionals agermanaments de
Santa Coloma amb altres
poblacions del món estan
evolucionant cap a una forma de relació de cooperació
estable que pot ser la més eﬁcaç a mitjà i llarg termini. De les primeres activitats d’intercanvi amb les ciutats germanes del Sud, s’ha passat a l’establiment de
convenis de col·laboració pluriennal en els quals també participen altres ciutats europees que també estan
agermanades o que tenen acords similars. Un exemple d’aquest tipus de cooperació en xarxa és l’actual
acord amb la població peruana de Villa el Salvador
amb el qual també col·laboren l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i ciutats de França i Holanda.
Els joves de la ciutat són un col·lectiu que participa
cada cop més activament en grups, projectes i activitats de solidaritat i demostra, per diverses vies, el seu
compromís solidari i les seves ganes de participar. Per
això, cal potenciar-ne el protagonisme trobant espais
i fórmules que esdevinguin atractives i els permetin
canalitzar les seves inquietuds davant aquests temes.

accions

Consolidar el Pla de Sensibilització que té com a de cooperació internacional arreu d’Europa. Les expeobjectiu l’educació en valors, la cultura de la pau i la riències per implicar els immigrants en la cooperació
promoció de la solidaritat. Alguns dels projectes des- amb les seves comunitats d’origen són molt recents,
tacats d’aquest pla se centren al voltant del Fons de però ben segur que seran una bona oportunitat per
Documentació sobre Solidaritat i Cooperació ‘Joan crear lligams amb la societat d’acollida.
Gomis’. En paral·lel, les
campanyes per a la difusió
Reforçar els espais de
dels objectius del comerç
treball supramunicipals.
just i del consum responEls joves de la ciutat són un col·lectiu
Finalment, aquest és un
sable són també exemple,
dels reptes que crec que
que participa cada cop més
malgrat que en una altra
han d’encarar amb força
activament en grups, projectes
direcció, del treball de
el conjunt d’ajuntaments
i activitats de solidaritat.
sensibilització ciutadana
que treballen la coopetransversal que ens afecta
ració internacional i la
a tots, col·lectiva i indivisolidaritat. És del tot nedualment en aspectes quotidians de la nostra vida. El cessari que es reforcin aquells espais d’intercanvi que
repte és portar aquesta campanya més enllà dels sec- han de permetre millorar, des del municipalisme, les
tors més implicats.
estratègies de cooperació. En aquest sentit, el Fons
Català de Cooperació ens ofereix un marc idoni i una
El repte del codesenvolupament. La relació entre oportunitat clau que hem d’aproﬁtar en aquesta
les comunitats d’immigrants i la tasca de cooperació nova etapa.
és un repte comú de futur per les polítiques públiques
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Jordi Cortés
cooperaciointernacional@bcn.cat
tècnic de Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Barcelona
FOTOGRAFIES: Francesc

Parés

Gaza, un territori al límit
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La Franja de Gaza és un territori de 340 km2
amb una població total aproximada d’1,5
milions de persones.
Gaza és avui un
territori tancat i aïllat del món, totes les seves fronteres per terra i mar estan controlades per Israel. Res surt ni entra a la Franja
sense el vistiplau israelià. Tot i l’evacuació
dels colons jueus l’agost del 2005, i l’ús propagandístic del terme “retirada”, la Franja
de Gaza continua sent un territori ocupat,
tancat i, des de l’estiu de 2007, sotmès a un
bloqueig total.
Gaza City és una ciutat típica mediterrània, que al llarg de la seva història va conﬁgurar-se com un espai de comerç i d’intercanvi molt important al Pròxim Orient. La
ciutat està localitzada al sud-est de la Mar
Mediterrània i és la més extensa de la Palestina ocupada amb aproximadament 45
km2. La població estimada és de 400.000
habitants, en un 80% refugiats, d’acord
amb els criteris establerts per la UNRWA.
Pel que fa a les condicions urbanístiques,
una part important dels carrers no estan
encara pavimentats, i té en general grans
deﬁciències en matèria de serveis públics,
com el subministrament adequat d’aigua
potable, el clavegueram i la recollida d’aigua de pluja. També hi ha greus problemes
pel que fa al subministrament elèctric a les
llars, a l’enllumenat públic, amb la recollida
de residus sòlids, subministrament d’aigua i
sanejament.
Després de la signatura dels acords d’Oslo, el llavors enviat especial de la Unió Euro-

pea per al Pròxim Orient, Miguel Ángel Moratinos, va proposar reforçar aquests acords, amb
l’establiment de relacions ciutat a ciutat. Segons la seva proposta, les relacions locals convenientment canalitzades a través de ciutats
europees intermediàries podrien contribuir a
establir nous vincles entre les dues comunitats
confrontades. Seguint aquesta idea, i després
d’un llarg treball, els alcaldes de les ciutats de
Barcelona, Tel Aviv-Yafo i Gaza van signar al
setembre de 1998, un acord d’amistat i cooperació que pretenia establir un punt d’unió i de
treball conjunt entre els seus habitants. Aquest
acord es concretava en unes actuacions anuals
conjuntes en matèria de cooperació i/o d’intercanvis professionals. Tanmateix, i per raons
derivades del conﬂicte, els treballs tripartits no
s’han pogut dur a terme mai, tot i que l’acord
continua vigent.
Entre els diversos projectes que s’han dut a
terme amb la ciutat de Gaza destaquen, a més
dels intercanvis professionals, la construcció
del Barcelona Peace Park, un parc urbà al barri
de Tal-Alhawa. Més enllà de la pròpia execució
del parc, el valor afegit del projecte rau precisament en l’intercanvi professional que suposa
aquesta proposta pel fet de treballar de manera conjunta entre els tècnics de Gaza i els de
Barcelona, i en la incorporació de noves maneres de tractar l’espai públic urbà.
El juliol de 2001 va tenir lloc a Barcelona la
primera trobada de ciutats europees agermanades amb Gaza: Barcelona, Dunkerque, Cascais,
Torino i Tromso. Aquesta xarxa de ciutats naixia amb la vocació de coordinar les actuacions
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en matèria de cooperació
amb la ciutat palestina.
Un dels primers acords va
ser intentar presentar un
projecte col·lectiu de caire
clarament «municipalista» en el qual poguessin
treballar de manera conjunta les diverses ciutats
europees, aportant les
diverses sensibilitats i experiències en matèria de
gestió municipal.

Entre els projectes que s’han dut
a terme des de l’Ajuntament de
Barcelona amb la ciutat de Gaza,
destaca la construcció del Barcelona
Peace Park, un parc urbà al barri de
Tal-Alhawa.

És d’aquí que parteix el projecte de treball urbanístic i social al barri d’East Al Nasser. El 25 de novembre
de 2005, Joan Clos, alcade de Barcelona, Maged Abu
Ramadan, alcalde de Gaza, i Joan Carretero, conseller
de Governació i Administracions Públiques, i en nom
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament van signar, a Barcelona, un conveni a tres anys
(2005-2007) per tal de dur a terme el Projecte d’Urbanització del Barri d’East Al-Nasser.
El Barri d’Al Nasser està situat molt a prop del
camp de refugiats «Beach Camp», al nord de la ciutat,
i també molt a prop de la línia de mar. L’àrea objecte
d’intervenció és d’uns 84.137 m2.
Pel que fa a les condicions concretes de la urbanització del barri, podem parlar de moltes mancances
estructurals, en aquest sentit, cal destacar, molt especialment, els serveis de clavegueram i de drenatge d’ai-
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gües que eren clarament
insuﬁcients, així com la
manca total de paviments
en voreres i calçades de
manera que era absolutament impossible establir
recorreguts diferenciats
tant per als vianants com
per als vehicles.

L’objecte principal del
projecte és el desenvolupament del barri d’Al Nasser, i la millora de les condicions de vida dels seus habitants. Aquest projecte
s’emmarca en l’objectiu estratègic del Pla Director
de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de
Barcelona 2005-2008, Fomentar les capacitats tècniques i institucionals de les autoritats locals. Aquest
objectiu s’ha aconseguit mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els tècnics d’ambdues ciutats, així com en el disseny conjunt del projecte
d’urbanització. Segons el cens facilitat per l’Ajuntament de Gaza, el nombre d’habitants del barri ascendeix a més de 12.000 persones.
El projecte es va dissenyar i acordar durant els anys
2004 i 2005. La resolució del concurs públic per l’adjudicació de les obres de construcció es va realitzar, en
les condicions previstes, a principis de 2006. Les obres
de construcció estava previst que acabessin a ﬁnals
de 2007, però, tot i estar al 90% d’execució, el tancament de les fronteres ha fet que les obres tinguin un
cert retard per manca de materials. La ﬁnalització de
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les obres està prevista per
a mitjans de 2008.

desenes les persones que
han mort esperant poder
creuar a Egipte o Israel per
L’experiència de la corebre tractaments mèdics.
L’objecte principal del projecte és el
operació amb la ciutat de
Un degoteig dramàtic i
desenvolupament del barri i la
Gaza ha estat molt posicriminal que, amb compmillora de les condicions de vida
tiva. La implicació de les
tades excepcions, queda
dels seus habitants.
seves autoritats i dels dos
lluny de la mirada dels
serveis tècnics ha permès
mitjans de comunicació. La
establir una línia de colreducció de l’entrada de
laboració molt estreta. En l’actual projecte d’urbanit- combustible, juntament amb la destrucció de l’única
zació hem ajudat a crear un model de desenvolupa- planta generadora d’electricitat del territori i l’amement urbà que, en un futur, pot ser portat a d’altres naça d’Israel de tallar el subministrament elèctric, ha
zones de la ciutat. Pel futur, i si les condicions ho per- posat la població de Gaza i la seva supervivència al
meten, hem rebut la demanda de construir un nou límit.
mercat municipal, amb un procés que porti, a més del
projecte constructiu, a compartir les experiències de
A ﬁnals de 2007, l’economia del territori es troba a
gestió logística (residus, aigua, energia) i econòmica prop del col·lapse. Falten molts medicaments i molts
(gestió directa municipal) de la ciutat de Barcelona.
altres materials, tots estan aturats a les fronteres amb
Israel, així com els productes per exportar (maduixes,
Des de l’estiu de 2007, quan la Franja de Gaza va taronges). Els funcionaris de l’Autoritat Palestina no
quedar sota control del govern democràtic d’Hamas, cobren sous des del mes de març. La situació a la qual
tant Israel com la comunitat internacional i el govern s’ha abocat a Gaza i els càstigs col·lectius indiscrimidel president Mahmoud Abbas van decretar el blo- nats per part d’Israel deixen un panorama ben negre
queig total del territori. La majoria dels projectes de a aquesta franja de costa mediterrània. Una terra que
cooperació han quedat aturats, ja sigui per raons po- és molt a prop nostre en tots els sentits.
lítiques o per raons materials, i els donants internacionals han donat l’esquena tant al govern de Hamas
La voluntat de Barcelona és la de continuar trebacom a la població d’aquest territori. Israel, per la seva llant amb Gaza, mentre les condicions ho permetin.
banda, ha intensiﬁcat el tancament dels passos fron- Creiem sincerament que aquest treball “suma” en la
teres, tant els de persones com els de mercaderies, ﬁns direcció que tots desitgem, és a dir, una mediterrània
al punt que l’ajuda humanitària i els béns de prime- en pau, justa, per la convivència i la cooperació entre
ra necessitat tenen molts problemes per entrar. Són els seus pobles.
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Cati Jerez
catijerez@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada
FOTOGRAFIES: Xabier

Mikel Laburu

Inventari de
paraules clau
de la nostra
cooperació
Les primeres experiències de la UGT de Catalunya en matèria de cooperació generalista –fa ja més de 10 anys– van derivar en un qüestionament de la cooperació que havia de fer el sindicat, els seus objectius
a curt, mitjà i llarg termini i els actors que participaven o havien de participar en allò que va quedar clar que havia de ser un procés. La conseqüència de la reﬂexió crítica i constructiva va donar com a fruit el que
es va conèixer com a cooperació al desenvolupament sindical. Concepte
i accions amb mirada i implicacions transformadores diferents a altres
tipus de cooperació al desenvolupament i radicalment diferent a l’acció
humanitària.
La I Jornada de cooperació sindical internacional de la UGT de
Catalunya és un element clau de reﬂexió sobre la cooperació que fem i
sobre la que hem de fer. A més, és també un espai d’intercanvi necessari,
una mirada incisiva dels propis actors de la cooperació, en aquest cas: els
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sindicats UGT d’Algèria,
UGT de Catalunya, ANEP
de Costa Rica, Front Sindical Salvadorenc, Sindicat
de Salut de Guatemala,
CDT del Marroc, FNT de
Nicaragua i CUT Perú.

La base del sindicalisme i, per
extensió, de la cooperació sindical
és la solidaritat.

Els sindicats han examinat els seus contextos polítics, econòmics i socials i
han posat veu a les seves propostes i actuacions.
L’intercanvi d’experiències és una oportunitat perquè els sindicalistes i la societat catalana en general s’aproximin a una realitat en la qual els sindicats

aposten per convertir-se
en gestors i planiﬁcadors
d’un desenvolupament
socioeconòmic equitatiu i
sostenible. Però és també una oportunitat per
examinar la nostra cooperació.

La proposta del següent article és la de presentar
un inventari de paraules clau que ofereixen una panoràmica de la cooperació al desenvolupament sindical ugetista, a partir de les veus i les idees dels seus
protagonistes. Aquestes són algunes de les paraules
clau que caracteritzen la nostra cooperació:

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

49

accions

INNOVACIÓ: La cooperació al desenvolupament
sindical (CDS) és innovadora en tant que:

Ambdues permeten construir i contribuir a articular
la riquesa dels pobles.

Introdueix activitats i contempla accions i estratègies amb una clara ﬁnalitat, la transformació social.

SOLIDARITAT: La base del sindicalisme i, per extensió, de la cooperació sindical és la solidaritat. Solidaritat entesa com a punt de referència comuna
de treballadors i treballadores en la recerca, defensa
i consolidació dels drets laborals i de la millora de
les condicions de vida. Aquest concepte incorpora
elements relacionats amb la lluita sindical i el canvi
social.

Contempla l’estratègia i activitats a desenvolupar
dins d’un procés més ampli amb resultats a mitjà i
llarg termini en el qual la cooperació realitza una tasca d’acompanyament i s’estableixen relacions d’igual
a igual.
Incentiva els sindicalistes catalans a convertir-se
en agents de cooperació i solidaritat internacional.
Com? Mitjançant l’articulació de diferents propostes,
entre elles la incorporació als convenis col·lectius de
clàusules especíﬁques relacionades amb la cooperació internacional, però també mitjançant el treball
sindical en xarxa en el cas
dels comitès de les empreses transnacionals.

ENFORTIMENT SINDICAL: La cooperació és una
aposta per l’enfortiment sindical, que comporta obligatòriament un enfortiment social, en tant que els
sindicats són agents representatius i protagonistes de
l’escenari social i polític. El seu enfortiment i el reconeixement per part de les estructures estatals i empresarials com a agent social,
representatiu, dialogant
i propositiu contribueix a
la consolidació de la deEl moviment sindical i la solidaritat
mocràcia i dels processos
sindical internacional són motors de
participatius de presa de
canvi social, de transformació.
decisions.

POLÍTICA:
L’enfocament de l’actual govern
de la Generalitat contempla la cooperació al desenvolupament, en la qual
s’enquadra la CDS, com una actuació política, que no
partidària. Aquesta perspectiva, en la qual la política és un element cohesionador no tant en el sentit
d’exercici del poder, sinó en el sentit de compromís
amb un ideari de construcció social.

CRÍTICA: L’aposta per
un sindicalisme crític és un dels trets i alhora dels reptes de la nostra cooperació. L’anàlisi de la realitat social i del paper del sindicat com a motor de canvi, i la
vessant crítica que incorpora són elements clau en el
projecte sindical.

DIÀLEG: La cooperació de la UGT de Catalunya
aposta pel diàleg permanent, franc i obert entre els
protagonistes de l’escena política, econòmica i social
tant al Nord com al Sud. Aquest diàleg, que es tradueix en estratègies i accions, adopta diferents formes sent la cooperació i la sensibilització dues d’elles.

ADAPTABILITAT: La persecució, l’assetjament, la
violència, l’aïllament social i laboral dels sindicalistes,
el descrèdit i deslegitimació del moviment sindical
són alguns dels trets o circumstàncies que caracteritzen la situació del sindicalisme i dels sindicalistes a un
gran nombre de països del Sud. En aquest context,
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el sindicalisme s’adapta; incorpora propostes socials;
estableix aliances amb moviments de la societat civil i
articula i promou demandes socials de justícia, treball
i dignitat.
PROPOSITIVA: La cooperació acompanya el moviment sindical en la tasca d’elaborar i incorporar propostes d’acció a l’agenda sindical i a l’agenda política
i social.
CONSTRUCTIVA: La proposta, l’acció i la crítica a
la qual la cooperació acompanya i pretén consolidar
es caracteritza per una ﬁlosoﬁa de construcció: construcció de sindicat, construcció de societat, construcció d’Estat i construcció d’un país en el qual els treballadors i les seves famílies tinguin l’oportunitat de
treballar amb dignitat.
CANVI SOCIAL: Els sindicats i el moviment sindical,
i alhora la solidaritat sindical internacional, són motors de canvi social, de transformació. Els sindicats són
agents de canvi social, de desenvolupament. Són una
peça clau en la millora de l’espai polític, normatiu,
laboral i social, especialment en aquells estats en què
l’aparell burocràtic-administratiu-polític és dèbil.
REPRESENTATIVA: La nostra cooperació aposta per
sindicats o centrals sindicals representatives i, alhora,
properes ideològicament a l’ugetisme. La representativitat juntament amb la capacitat de proposta i crítica constructiva són elements que contribueixen a cre-

ar i consolidar un sindicalisme que respon als reptes
i necessitats d’avui en els diferents contextos polítics,
econòmics i socials.
ALTERNATIVA: El sindicalisme al qual dóna suport
la UGT de Catalunya presenta un discurs alternatiu.
Radicalment oposat a la lògica i efectes de la implantació d’un model socioeconòmic que aprofundeix la
bretxa entre els que més tenen i els que menys tenen.
Aquest discurs aposta per un desenvolupament social, pel progrés social i equitatiu, per la redistribució i
la sostenibilitat. En aquest context, el moviment sindical s’articula com un contrapès social i polític.
UNITAT: La promoció de la unitat d’acció dels sindicats i la integració d’aquesta unitat a les estratègies
d’actuació és un element que s’està treballant des de
la cooperació internacional.
GARANTIA: Els sindicats es presenten com a garants de l’acompliment de la normativitat establerta
als codis o lleis del treball estatals, així com dels convenis col·lectius o convenis d’empresa. Però el compliment de la llei és heterogeni –entre països– i desigual
–entre sector públic i privat.
REPTES INTERNS: Les possibilitats reals de mobilització del sindicalisme, la necessitat de renovació de
les estructures, la integració de dones i joves, la introducció del concepte de professionalització, la necessitat de superació de l’espontaneïtat sindical... són elements que van aparèixer i que ressalten la capacitat
d’anàlisi dels sindicats sobre la seva pròpia situació.
PARTICIPACIÓ i INCIDÈNCIA SOCIOPOLÍTICA: Les
organitzacions sindicals s’han d’enfortir i formar als
seus quadres per assegurar la seva participació i capacitat d’incidència òptima en la promoció i construcció
de polítiques públiques.
JUSTÍCIA SOCIAL: L’obertura dels mercats, les regles del joc internacional i la inversió estrangera
manquen d’un enfocament de desenvolupament
econòmic i humà guiat per la justícia social. La denúncia d’aquestes situacions, la difusió dels fets, les
propostes alternatives i la mobilització social són els
elements que caracteritzen la demanda de justícia social sindical.
COORDINACIÓ: La coordinació a tots els nivells
(Nord-Sud, Sud-Sud) és bàsica per la consolidació d’un
model de cooperació integral que prima la transformació i la cohesió social com a aposta estratègica.
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Emma Izaola
emmaizaola@comaposada.org
Àrea de Cooperació la Fundació Comaposada

La cooperació ugetista,
més a prop dels treballadors
Oferir als quadres d’un sindicat del Perú formarse en tècniques de comunicació, ﬁnançar la formació professional de dones sense feina al Marroc, impulsar l’organització sindical dels treballadors per
compte propi a Nicaragua, divulgar a Catalunya la
situació dels drets laborals al món, contribuir a organitzar una plataforma reivindicativa de diversos
sindicats centreamericans són algunes de les línies
de treball de la cooperació sindical internacional de
la UGT.
No és una cooperació ben coneguda. De fet,
la cooperació que més es coneix, la que surt als
mitjans de comunicació, és l’ajuda humanitària o
d’emergència en casos de desastres naturals o de
situacions extremes de fam. Per això, un dels reptes
permanents de la cooperació sindical internacional
de la UGT és comunicar i convèncer els aﬁliats i delegats del sindicat que cal apostar per la cooperació
amb sindicats de Centreamèrica, el Perú i el nord
d’Àfrica.
Però a més també volem animar a tots els interessats a participar en la cooperació sindical de forma
activa i directa des del mateix lloc de treball, unintse a altres companys i companyes de feina. Les possibilitats són molt variades, des de crear un fons de
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cooperació amb el 0,7% del salari d’un o més mesos
ﬁns a dedicar el descompte per vaga a un projecte
de cooperació, regular en el conveni d’empresa o de
sector que un treballador pugui reduir-se la jornada
per col·laborar amb una ONG o organitzar-se per fer
entre tots comandes mensuals de productes de comerç just.
En aquesta feina de divulgació, hi volem implicar
totes les estructures del sindicat. Això no és gens fàcil
en un sindicat amb 100.000 aﬁliats i amb una complexa estructura formada per federacions professionals
i unions territorials. Però no ens queda més remei,
perquè no volem que la cooperació sindical sigui un
tema d’uns pocs especialistes. Si fos així perdríem la
dimensió política de la cooperació. Es convertiria en
una qüestió purament tècnica, consistent en la gestió
administrativa dels projectes de cooperació per als diversos ﬁançadors que els fan possibles.
Al contrari, volem socialitzar la cooperació sindical, que la política de cooperació sigui un tema present a les resolucions dels congressos de la UGT, que
els diferents organismes de la UGT participin en la
identiﬁcació, seguiment i ﬁnançament dels projectes
de cooperació. Volem que la cooperació internacional de la UGT sigui una eina més de l’acció sindical
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internacional, una eina més de la tasca ineludible que citats per defensar els treballadors i més consciència
té la UGT en l’àmbit internacional: frenar, en la mesu- del context internacional econòmic en què es trora que sigui possible, les desigualtats brutals que està ben. Allò de “donar la canya de pescar i no el peix”
provocant una globalització de l’economia que no va seria el resultat d’aquesta cooperació.
acompanyada d’una globalització dels drets socials i
laborals. Per solidaritat entre treballadors i treballaEl nostre model de cooperació sindical es basa en
dores, però també per una qüestió d’interès propi. la convicció que una societat civil forta i participativa
Com deia recentment en
és la millor garantia per
una entrevista Josep M.
lluitar contra la pobresa,
Àlvarez, secretari general
i això no s’aconsegueix
de la UGT de Catalunya,
de manera automàtica,
El nostre model de cooperació
“no hem d’oblidar que si
a base d’enviar diners
sindical es basa en la convicció que
no aixequem les condicial Tercer Món. Per aconuna societat civil forta i participativa
ons econòmiques i laboseguir aquesta socieés la millor garantia per lluitar contra
rals dels països del Sud,
tat civil que reclama els
la pobresa.
les nostres condicions al
seus drets cal enfortir
Nord també poden anar
els sindicats, perquè són
cap enrere”.
agents claus en el desenvolupament dels seus països. Més enllà de la defensa
Sabem que la cooperació entre sindicats del món de les condicions laborals, els sindicats treballen per
no pot acabar amb les desigualtats. Aquest és un ob- una societat amb més igualtat d’oportunitats i més
jectiu massa gran per la cooperació sindical, ja que benestar, serveis públics de qualitat, protecció social,
depèn més directament d’altres temes com són la polítiques d’igualtat home-dona, polítiques mediamcondonació del deute extern als països més pobres o bientals sostenibles, reformes ﬁscals perquè els que
unes normes més justes per al comerç internacional. tenen més paguin més, salaris mínims dignes i, és clar,
No obstant, la cooperació internacional contribueix que les empreses i les institucions respectin els codis
a que els sindicats d’aquí i d’allà tinguin més capa- de treball de cada país.
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Il·lustració: Clara Tudela
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Enguany per donar a conèixer què fem a la UGT
i com podem participar en la cooperació els treballadors hem preparat una sessió sobre què és la cooperació sindical internacional. La sessió està pensada per als delegats que assisteixin a tres mòduls
de formació sindical de la UGT; hem organitzat a
Barcelona una jornada sobre cooperació sindical internacional amb ponents sindicalistes de Centreamèrica, Perú i Magrib; hem publicat els números 11
i 12 de la revista semestral SUD, que es distribueix
entre quasi 4.000 delegats sindicals de la UGT; hem
anat a explicar la cooperació sindical als delegats
d’empreses com Alstom, Nissan o Gas Natural; hem
enviat cada mes a les seccions sindicals un butlletí
electrònic amb notícies de cooperació.
La idea era adreçar-nos de la manera més estratègica i eﬁcient possible als delegats sindicals de la
UGT a través de publicacions, butlletins electrònics,
xerrades i sessions de formació.

cal de la UGT els passem aquest vídeo de 16 minuts de
durada en el qual s’expliquen quines són les línies de
treball dels projectes de cooperació que gestiona la
Fundació Comaposada, per què cal cooperar i quines
són les opcions que els treballadors tenen per participar-hi des del seu lloc de treball.

La Nova Guia de Cooperació Sindical
Es tracta d’un llibret d’unes 40 pàgines on s’expliquen les conseqüències que té la globalització econòmica per als treballadors, el paper dels sindicats en
la societat, la cooperació sindical internacional de la
UGT i les opcions de cooperació dels treballadors des
del seu lloc de treball.

Documental “Esperanza”

Esperanza és la ﬁlla petita d’una treballadora
d’una maquila a Nicaragua. Les maquiles són grans
fàbriques tèxtils que s’instal·len a països pobres per
aproﬁtar-se de mà d’obra barata, principalment femenina. Paguen salaris que no donen per viure, obliguen a treballar hores
extres que no sempre
remuneren, no respecten
el dret dels treballadors
Allò de “donar la canya de pescar i
a aﬁliar-se a un sindicat
no el peix” seria el resultat d’aquesta
i sovint deixen de pagar
cooperació.
les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors.

D’entre els materials de difusió que hem preparat volem destacar-ne cinc, perquè si esteu interessats us poseu en contacte amb la Fundació
Comaposada, que és l’instrument de la UGT per a
la cooperació sindical
internacional al desenvolupament.
El butlletí electrònic
InfoCooperació

Cada mes, des del
gener del 2004, enviem
per correu electrònic un
butlletí de notícies relacionades amb la cooperació
internacional a una llista de distribució formada
pels nostres delegats territorials, tècnics i quadres
sindicals de la UGT, equip de la Fundació Comaposada, personal vinculat a la cooperació de diverses
administracions, seccions sindicals de la UGT, membres de consells de cooperació municipals i ONGD
de Barcelona.

El reportatge audiovisual sobre la cooperació sindical
Quan visitem empreses per explicar la cooperació sindical o en alguns dels cursos de formació sindi-

Documental “Somos Andando”
A Nicaragua més del 60% dels treballadors són venedors ambulants de tota mena de productes. S’anomena treballadors per compte propi als canvistes de
diners, els enllustradors de sabates, els netejavidres
dels cotxes, els que avisen els passatgers dels autocars,
els que fan treball domèstic, els petits productors, els
que treballen al seu domicili, etc. A falta de treball
assalariat, han hagut d’inventar-se la seva feina, però
ho fan en condicions molt precàries, sense contracte
laboral ni cobertures socials.
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Jaume Soler
jaumesoler@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada

Nova trobada
de la Plataforma Sindical
Comuna Centreamericana
Del 19 al 21 de setembre, es va celebrar a Panamà
el “VI Encuentro de la PSCC”. Aquesta trobada anual
dels representants i dirigents dels 35 sindicats dels 6
països d’Amèrica Central aﬁliats a la Plataforma, és
el moment culminant, a nivell de debat i de planiﬁcació, de 12 mesos de tasca sindical, feta des de la
unitat i amb compromís amb els reptes sociopolítics
de la regió. En representació de la FJC-UGT, hi van
assistir Frederic Monell, vicesecretari general de la
UGT, i Jaume Soler, tècnic de cooperació de la Fundació Comaposada i autor d’aquest article.
Cal assenyalar que la PSCC ha esdevingut, després
de 7 anys de treball, el referent sindicalista més sòlid
de la regió. La fundacions Comaposada i Pau i Solidaritat són els coordinadors des de Catalunya i l’ACCD
la principal ﬁnançadora.
Aquest VI Encuentro, celebrat sota el lema “Los
trabajadores solidarios vamos a construir una nueva
Centroamérica”, va reunir més de 50 sindicalistes de
Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica i Panamà. Durant les 3 jornades de la trobada,
els delegats sindicals centreamericans van analitzar la
difícil i complexa realitat sociopolítica de cada país i
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van posar sobre la taula algunes de les qüestions urgents i d’interès estratègic per al futur de la regió. La
necessitat d’avançar en la integració centreamericana, l’estat de les negociacions de l’Acord d’Associació
CA-UE i la situació contradictòria i difícil del procés
d’unitat sindical van ser els eixos centrals de les preocupacions i l’anàlisi dels participants.
Per damunt de tots els temes assenyalats, n’hi va
haver un que, transversalment i de manera permanent, va marcar la trobada: la repressió creixent del
moviment social i sindical que es viu a tota la regió.
Dissortadament, aquesta conculcació dels drets humans sindicals comença a tenir expressions preocupants com els assassinats de treballadors. Guatemala,
com ja fa anys, continua liderant aquest tràgic i intolerable rànquing, però ara acompanyada d’El Salvador
i el mateix Panamà, que acaba de patir l’assassinat de
2 treballadors de la construcció. De fet, llevat del cas
de Nicaragua, la manca de llibertats sindicals i socials
és un a trista realitat creixent a tota la regió. La denúncia, tan nacional com internacional, i l’exigència
de garanties als governs van ser les dues constants
als debats i les resolucions. En aquest marc, i per tal
de deixar constància explícita de la solidaritat amb
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el SUNTRACS –Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares de Panamà– el dia 19 de setembre representants de les meses nacionals de cada
país, de les fundacions catalanes, Comaposada i Pau
i Solidaritat, vam fer una ofrena ﬂoral a les tombes
d’Osvaldo Lorenzo i Luily Argüelles, obrers assassinats
recentment per la policia i els sicaris de la patronal.

no pas exempt de contradiccions, la PSCC és un referent, cada dia més sòlid, d’una unitat forjada des de
la base, a cops de lucidesa i generositat, sense burocratismes ni sectarismes. La prova més clara d’aquest
procés obert ha estat la presència al “VI Encuentro”,
com a convidats, d’Anibal Melo, representant de la
Federació Sindical Mundial (FSM) i del secretari general de l’Organització Regional dels Treballadors
(ORIT), Víctor Báez.

Durant aquesta VIa trobada, la PSCC va evidenciar, un cop més, el seu paper protagonista en la consolidació d’un sindicalisme
El debat i les conde classe i amb propostes
clusions d’aquests 3 dies
clares als reptes sociopolíserviran de base per a
tics de la regió. Les aporl’elaboració del proper
Per damunt de tots els temes, n’hi va
tacions teòrico-conceptuPla Operatiu Anual de la
haver un que, de manera permanent,
als, els intercanvis polítics
PSCC, que serà aprovat
va marcar la trobada: la repressió
i personals entre tots els
pel Consell Directiu ducreixent del moviment social i sindical
assistents i sobretot la
rant el mes de gener de
que es viu a tota la regió.
voluntat positiva d’enfor2008. El plenari aprovà
tir-se organitzativament i
també la següent resolupolítica a partir de les coció ﬁnal:
incidències programàtiques i de la unitat d’acció, van
reaﬁrmar la PSCC com l’eina unitària més sòlida de la
“Reunits a la ciutat de Panamà els dies 19, 20 i 21
regió.
de setembre de 2007, els delegats i delegades participants en la VIa Trobada Sindical Comuna CentreaEn un moment històric per al moviment sindical, mericana, en representació de les organitzacions de
amb la creació de la Confederació Internacional Sin- la PSCC. Com a instrument de lluita dels treballadors
dical (CIS), que ha representat un pas important, però i treballadores, que davan la implementació i l’im-
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pacte negatiu del model neoliberal, defensa i vetlla
pels drets humans laborals i els interessos de la classe
treballadora en la via de la construcció d’un model
alternatiu.
Considerem que davant
I. Les imminents reculades en els espais guanyats
pels treballadors i treballadores en matèria de llibertat sindical, reivindicacions laborals, socials, econòmiques i la implementació de la repressió, persecució i
assassinats de líders sindicals a través del terrorisme
d’Estat implementat pels diferents governs de torn.
II. La implementació de polítiques econòmiques en
detriment de les grans majories que ha aprofundit en
els darrers anys l’exclusió social i els índexs de pobresa. La manca d’interès per part dels governs en la
construcció de polítiques públiques que garanteixin
l’ocupació digna així com l’acompliment dels drets
humans fonamentals.
Per tot plegat declarem
I. La importància de la transició de la lluita contra
els TLC, els acords d’associació, etc. cap a una lluita
per la integració centreamericana construïda des de
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la base. On els moviments socials i populars centreamericans es plantegin una agenda de desenvolupament regional. En la construcció d’un moviment
ampli que reculli les aliances amb els partits polítics
progressistes, l’ALBA, el comerç just i el desenvolupament econòmic sostenible.
II. El compromís de la PSCC amb cadascuna de les
meses nacionals i reconeixem els esforços i sacriﬁcis
fets per cadascuna de les organitzacions integrants,
en funció de l’articulació de la lluita sindical i social a
nivells nacional i regional, promovent d’aquesta manera la solidaritat dels nostres pobles i la integració
de les lluites.
En conseqüència RESOLEM:
I. Enfortir la construcció de la PSCC com una instància integradora i compromesa en el desenvolupament del procés iniciat amb el Full de Ruta de 2005,
el qual té plena vigència en referència a la necessària
unitat d’acció per fer front als desaﬁaments que tenen les organitzacions sindicals i socials de Centreamèrica.
II. Combatre el model repressiu que implementen
els governs dels nostres països contra els treballadors
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i les treballadores i les organitzacions sindicals i socials.
III. Promoure la unitat i integració dels sectors socials i sindicals per mitjà de la construcció de propostes
concretes i alternatives que impulsin la participació
dels pobles en el Procés d’Integració Centreamericana.

VII. Oposar-nos a qualsevol procés sense consulta
per part dels governs centreamericans en la construcció del mandat negociador de Centreamèrica per al
futur Acord d’Associació CA-UE. Alhora, exigim a les
instàncies participants en el procés la màxima informació, la deguda participació de les organitzacions
socials, sindicals i populars i la ratiﬁcació mitjançant
processos de consulta popular.

IV. Solidaritzar-nos amb
Panamà, 21 de setembre
el SUNTRACS i FRENADEde 2007
SO, així com amb els famiLa PSCC és un referent, cada dia més
liars dels companys Luiyi
La delegació de la
sòlid, d’una unitat forjada des de la
Arguelles i Osvaldo LorenFJC-UGT,
un cop acabada
base, sense burocratismes ni
zo. I alhora fem responsala VIa Trobada, vam visisectarismes.
ble el govern de Panamà
tar diverses comunitats
de la integritat física dels
indígenes de l’interior
dirigents de SUNTRACS i
del país, organitzades a
FRENADESO, així com de les seves famílies.
través de l FRENADESO –Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sociales–, plataforma unitària de
V. Solidaritzar-nos i donar suport al poble de Costa resistència al model neoliberal. Finalment, en una
Rica en la seva lluita contar el TLC, tot reaﬁrmant el reunió amb la Junta Directiva del SUNTRACS, la denostre compromís de participació activa.
legació de la FJC-UGT vam formalitzar les relacions
fraternes entre amdues organitzacions sindicals.
VI. Condemnem l’acte repressiu del govern nordamericà contra els cinc companys cubans i exigim el
seu ràpid alliberament.
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Hernán Pulgar Aguilera
hernan-pulgar@hotmail.com
Federación de Trabajadores Contratistas

La Confederación
de Trabajadores del Cobre
de Chile
Quisiera en este artículo saludarles en nombre de los trabajadores y
trabajadoras del cobre de Chile. He venido desde muy lejos para contarles
las condiciones de trabajo que tenemos. Somos trabajadores subcontratados de la empresa Codelco Chile, que es la mayor productora de cobre del
mundo y donde los trabajadores ﬁjos son 17.000 y nosotros somos 27.000
y nos preguntamos: ¿quién saca el cobre? Un trabajador ﬁjo gana 4 veces
más que nosotros y el sueldo promedio es de 300 euros al mes, además de
sueldos indignos, mala higiene y salud ocupacional, no se respeta la ley
de subcontratación y los convenios internacionales de la OIT.
Hemos luchado 30 años para que se dieran cuenta que existíamos y
solo con la huelga del 2006 se lo hicimos saber: somos parte importante
en la producción del cobre. En la actualidad, el tema de la situación que
viven los trabajadores contratistas en la minería ha sido puesto públicamente, políticamente, ante las autoridades del país y, lo más importante,
se ha expuesto socialmente. Y hoy es un tema del país. Otra desigualdad:
los hijos de los trabajadores ﬁjos tienen la educación asegurada. ¿Y que
nuestros hijos no cuentan? No tienen derecho a educarse.
Además, los trabajadores estamos mal protegidos en las enfermedades profesionales como la silicosis, sordera, entre otras. No contamos con
los elementos adecuados para proteger nuestra salud en el trabajo de
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acuerdo con los convenios sobre seguridad y salud de
los trabajadores.

socialistas, en un Estado de derecho cómo es posible,
se preguntarán.

En la ley de trabajo pesado debemos trabajar 5
años para que se nos descuente 1 año para jubilarnos.
Tenemos un trabajador, que solo trabajó en la mina,
que tiene la enfermedad de la silicosis y no fue reubicado; se le niega el derecho al trabajo; solo recibió
una mínima indemnización del Estado y la empresa
Codelco no se hace responsable de su enfermedad.
Codelco, en su política de gestión integral de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad
dice: propiciar el cuidado de la salud y bienestar de
todas las personas que trabajan en sus actividades.
Pero no lo cumple.

El 26 de junio de 2007 hemos comenzado la huelga en todo el país y estamos pidiendo beneﬁcios mínimos que se merece cada trabajador y que son:
1- tarifado mínimo nacional por horas de trabajo
2- planes de salud
3- planes de vivienda
4- planes de educación
5- la aplicación estricta de la ley de subcontratación
6- un bono por el aporte fundamental que realizan
los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos
de Codelco

Solo el 2006 se le entregó 9.200 millones de dólaTanta injusticia y desigualdad no puede continuar;
por lo tanto, he venido a denunciar y aprender de su res al Estado por parte de Codelco. No ha sido fácil
porque nuestros comorganización para fortapañeros han sido mallecer el movimiento sintratados y encarcelados
dical en Chile. Antes de
Hemos formado la CTC (Confederación
por las fuerzas policiales
venir para España hemos
de
Trabajadores
del
Cobre),
que
agrupa
y allanadas sus casas.
formado la CTC (Confea 80.000 trabajadores de la gran
deración de Trabajadores
Bueno, compañeros,
del Cobre), que agrupa a
minería del cobre.
lo que he visto en su
80.000 trabajadores de la
organización es simplegran minería del cobre.
mente muy bueno. Sé
Además, vemos varios dirigentes de la Federación que se ha logrado con años de mucha lucha y, por
que se nos niega el derecho al trabajo. A nuestro má- cierto, que queda mucho por hacer, pero da gusto ver
ximo líder y presidente de la CTC, Cristian Cuevas, no que los recursos son bien invertido en los trabajadole dan trabajo en un país democrático con gobiernos res y que abarcan un gran universo de beneﬁcios y
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ver a los dirigentes que trabajan en la organización
tan comprometidos con la causa de los trabajadores.
Eso emociona, pero nos llevan mucha delantera. Me
emocioné mucho al ver tanta educación, que sé le entrega a los trabajadores y dirigentes, además muchísima información a través de revistas y folletos; ya
quisiéramos tener un 10 % de lo que tienen ustedes,
pues nosotros estamos muy mal como organización,
estamos muy dispersos, no somos una sola fuerza
como se ve aquí. En Chile ha sido muy difícil sacarles
el miedo a nuestros trabajadores para que pertenezcan a un sindicato, ya que en la dictadura se mató
y torturó a la gran mayoría de nuestros dirigentes.
Y los gobiernos democráticos no han sabido mejorar
las leyes que dejó la dictadura, que le impiden a un
dirigente llegar al Parlamento para luchar por los derechos de los trabajadores. Y que muchos dirigentes
en mi país llegan sin ninguna preparación para dirigir
y, además, utilizan de mala manera los recursos que
entregan los socios del sindicato y se produce la des-
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conﬁanza en la organización; por lo tanto, se alejan
y no participan, lo que es muy malo porque eso solo
favorece a los empresarios, que ven la debilidad de
los trabajadores. Y los gobiernos no han hecho nada
para erradicar el miedo y llamar a organizarse a los
trabajadores y me da mucha tristeza saber, compañeros, que en España las organizaciones nos tengan
fuera de toda ayuda por tener un país con cifras de
un alto crecimiento en lo económico, estabilidad política, pero la realidad en el interior del país es otra
muy distinta, porque la desigualdad entre ricos y pobres es una de las más altas del mundo.
Sólo en la política un ejemplo: un diputado gana
8 millones de pesos y el sueldo mínimo de un trabajador es de 140.000 pesos. Ni pensar que un hijo de trabajador pueda llegar a estudiar en la Universidad; eso
solo es un sueño y los que llegan sus familias se endeudan para toda la vida. Qué injusticia, verdad, en
el sur de Chile donde se encuentran las balsas jaulas,
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en un porcentaje mínidonde se cultiva el salmón
A los trabajadores, los políticos solo
mo los trabajadores tiepara exportarlo al munnos consideran en las votaciones y
nen en sus casa el código
do, las mujeres pierden a
del trabajo o la Constituluego ya no les importamos.
sus bebés, son humilladas
ción de la República, que
con sueldos miserables y
buenas o malas leyes son
los gobiernos democrátilas que nos rigen y decos no hacen nada para
parar los abusos que hacen las empresas trasnaciona- bemos saber cuáles son nuestros derechos y deberes
les con los trabajadores chilenos; por lo tanto, el alto como ciudadanos para hacernos respetar y pedir los
crecimiento es a costa de muchos trabajadores explo- cambios que se requieren para mejorar la sociedad.
tados. Es por esto que los llamo a cuidar la unidad de
Yo he venido siendo la voz de auxilio de mis comustedes y a ser solidarios con el pueblo de Chile.
pañeros trabajadores y me voy siendo la voz de esA los trabajadores, los políticos solo nos conside- peranza de todos los trabajadores de Chile, porque
ran en las votaciones y luego ya no les importamos. recorreré todo el país, aunque sea caminando, para
No tenemos ingerencia en la toma de decisiones en difundir la voz de la esperanza que, con la unidad de
nuestra sociedad. Pero debemos también hacernos todos los trabajadores y con cultura, se puede luchar
una gran autocrítica porque en estos años los traba- por un mejor futuro. ¡Viva la unidad de los trabajadojadores y el pueblo no hemos tenido el esfuerzo de res del mundo!
adquirir cultura política, cívica y económica, porque
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Emma Izaola
emmaizaola@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada

Esperanza
Documental sobre els drets laborals a la indústria
tèxtil a Nicaragua.Elaborat per les fundacions la Bretxa, Comaposada i Pau i Solidaritat.
La maquila Yun Jin és una empresa de capital de
Corea del sud, que fabrica samarretes a Nicaragua
per a la marca Glory. Aquestes samarretes es venen
íntegrament als Estats Units, però es fan a Nicaragua
perquè surt molt més rendible: el salari mensual
d’una treballadora de Yun Jin equival al que costen 4
samarretes Glory als Estats Units.
Però el documental Esperanza no s’ha fet per denunciar només els salaris miserables d’aquesta empresa. Un divendres, 8 de novembre de 2002, un grup de
treballadors van enregistrar el primer sindicat de Yun
Jin al Ministeri de Treball de Nicaragua. I l’empresa va
reaccionar a la velocitat de la llum: el dilluns, 11 de
novembre, tots els dirigents van ser acomiadats sense
indemnització. Aquesta repressió és completament illegal, és clar. De fet, el Dret del Treball de Nicaragua
no permet acomiadar de manera improcedent i sense indemnització a cap treballador i menys als líders
sindicals. Però, a la gerència de Yun Jin el Codi del
Treball de Nicaragua, li fa riure: sap que té impunitat,
perquè quin treballador es pot permetre invertir diners i energies durant un any, o dos, que és el que duren els processos laborals als tribunals de Managua?

Però resulta que aquest grup de sindicalistes acomiadats de Yun Jin tenien el suport d’un projecte de
cooperació sindical internacional. La UGT, a través
de la Comaposada i l’ONG nicaragüenca CEPS, tenia
en marxa un projecte per donar conﬁança als treballadors en el sentit que era possible fer respectar els
drets laborals.
Els treballadors acomiadats van iniciar llavors una
campanya, que va tenir un gran ressò als mitjans de
comunicació locals, amb accions directes al carrer,
concentrant-se davant de Yun Jin, i per la via legal,
anant a totes les instàncies judicials. El resultat és que
van guanyar tots els processos legals i van poder cobrar, després d’un any de lluita, les indemnitzacions
més altes conegudes al sector.
Si voleu conèixer amb més detall la seva història,
podeu sol·licitar un exemplar d’aquest documental a
les fundacions Comaposada i Pau i Solidaritat, que,
amb el suport del Fons Català de Cooperació, l’han
editat. El documental, de 36 minuts de durada, va ser
rodat a Nicaragua al llarg de quatre anys. Però també inclou gravacions fetes a Catalunya, perquè aquí
es produeix el fenomen contrari al de Nicaragua: les
últimes empreses tèxtils traslladen la producció a països on la mà d’obra és més barata.
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Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada

Eben
A principis de 2007, l’escenari periodístic mundial va patir un gran trasbals: la mort de Riszard
Kapuscinski. Considerat com una de les icones més
importants del periodisme crític del segle XX, Kapuscinski va ser també escriptor i assagista.
Durant la segona meitat del segle XX, Kapuscinski va viure, analitzar i captar tant els esdeveniments polítics i socials més importants d’Àfrica com
la quotidianitat de les persones que hi vivien. En
aquest context, una de les seves obres més importants és Eben.
Eben presenta una Àfrica humana i aclaparadora. El lector no africà se submergeix amb facilitat
en un món tan llunyà al seu en termes culturals
com proper en tant que els protagonistes són persones de carn i ossos, començant pel propi autor.
Eben es presenta en un format de fàcil lectura,
dividit en 29 articles en què s’analitzen diferents
episodis de la història africana recent. Una història
marcada per la colonització europea, que es va caracteritzar per l’espoliació dels recursos naturals, el
tràﬁc de persones o la imposició d’un ordre social
basat en el color de la pell. La colonització, segons
l’autor, va deixar una profunda empremta: la de
la inferioritat de l’africà cap al “blanc” i un “etern
dany moral mai no reparat”.

Avançant per les pàgines d’Eben el lector viu la
colonització del continent, el naixement del panafricanisme, la descolonització política (encara que no
econòmica), l’origen colonial de l’Estat africà, la seva
fragilitat, les migracions del camp a la ciutat, les lluites
pel poder, la convulsió de les revoltes, les revolucions,
les preses del poder, l’aparició de dictadors... i l’impacte sobre la realitat de milions de persones.
Lentament, el lector comença a entendre la complexitat d’un continent repartit amb tiralínies segons
els interessos de les metròpolis i amb una profunda
desconsideració pels clans, tribus i ﬁns i tot federacions
preexistents i per les seves aliances i lluites. I en aquest
context la història recent de Sudan, Ruanda o Zanzíbar
apareix sota una llum diferent.
Kapuscinski també ens aproxima a l’especiﬁcitat, complexitat i riquesa cultural de les comunitats africanes i
aposta per l’existència d’Àfriques diferenciades i en frontal oposició al concepte simplista i estereotipat de l’Àfrica
negra que ens transmeten els mitjans de comunicació.
Eben és més que una lectura inoblidable: és una experiència vital i un primer pas cap al coneixement del
continent africà i la seva gent.
Empúries ha editat aquesta obra en català; en castellà es pot trobar a Anagrama.
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rmpuig_serra@catalunya.ugt.org
Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya

La pobresa
no és rendible
El periodista i dibuixant Alfons López, després
d’una llarga trajectòria d’humorisme gràﬁc, va iniciar ara fa una dècada una nova experiència: el llibre
d’assaig polític en clau d’humor sobre temes contemporanis, sent ell mateix l’autor dels textos i dels dibuixos. Fruit d’aquesta aposta va néixer la col·lecció de
l’editorial Icària Pasen y vean, amb un primer títol, La
globalización.
El còmic sempre ha estat un mitjà amb una gran
capacitat de transmissió d’ideologies, sota una aparença fàcil i falsament superﬁcial, adreçat a un públic que alguns, erròniament, conceptuen com a poc
exigent. Res més lluny de la realitat. Alfons López ho
sap perfectament i aproﬁta tots els avantatges que
li dóna el bon domini de l’oﬁci per sensibilitzar els
lectors sobre els greus problemes del nostre planeta.
Abordar qüestions tan transcendentals com l’eradicació de la pobresa al món i l’acompliment dels
objectius del mil·lenni en forma de còmic no sembla
una empresa fàcil. L’argument parteix d’un clàssic
del gènere: el protagonista del llibre, el detectiu Felip Marlou, amb una semblança extraordinària amb
l’actor Humphry Bogart, rep l’encàrrec d’investigar
per què li han robat “els diners, la salut i la història”
a una “negreta de l’Àfrica Tropical”. A partir d’aquí
s’endinsa en una investigació que analitza l’acompliment, un a un, dels 8 objectius a què es varen com-

prometre, l’any 2000, 189 estats membres de l’ONU
per eradicar la pobresa al món, els coneguts com a
“objectius del mil·lenni”, així com l’ajuda oﬁcial al
desenvolupament i els orígens de la pobresa. L’últim
capítol planteja les possibles solucions, basades en
“l’egoisme intel·ligent” ja que “pel bé de tothom, ser
pobre no és rendible per a ningú”.
Cal destacar l’exel·lent qualitat del dibuix –ja ens
hi té acostumats– i l’acurada edició. Però que ningú
s’enganyi: malgrat l’atractiva presentació, La pobresa
no és rendible s’ha de llegir a poc a poc, analitzant-ne
les dades. Fins i tot pot esdevenir un llibre de consulta
per la riquesa documental que aporta.
Els arguments d’Alfons López són ideològicament
contundents, contemplats sota el prisma de l’escepticisme que reﬂecteixen les xifres i la realitat, però
deixant clar que, alhora, hi ha motius d’esperança. La
seva ﬁlosoﬁa s’acosta a una línia de pensament que
intenta unir les aportacions de la biologia moderna
amb les ciències socials i les humanitats, el que ja es
deﬁneix com a sociobiologia. El mateix autor, parafrasejant el prestigiós etòleg Richard Dawkins, sintetitza l’esperit del llibre: “Si hi ha una moralitat humana que puguem extreure’n, és que hem d’ensenyar
als nostres ﬁlls l’altruisme, ja que no podem esperar
que aquest formi part de la seva natura biològica”.
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Carles Suqué
c.suque@iservicesmail.com
Solidaritat i Comunicació (SICOM)

El web de SICOM
Parlem aquí de http.www.sicom.cat. En primer lloc, m’agradaria retre un senzill homenatge
a tots els companys que ens han acompanyat des
d’aquell dia de 1992 en què un grup de periodistes molt diversos ens trobàvem en un petit bar de
la Gran Via de Barcelona per a constituir el que seria l’equip de Solidaritat i Comunicació (SICOM).
La majoria dels presents veníem d’altres experiències més o menys reixides en altres ONG (0,7 %,
Música per la Pau, Periodistes sense Fronteres). I
sentíem la necessitat de constituir una organització de periodistes que fos capaç de treballar en el
tema de la sensibilització en la solidaritat.
En aquell moment, treballar per la solidaritat
signiﬁcava estar al dia de les preocupacions d’un
moviment que començava a desenvolupar-se, enmig d’inquietuds i de preguntes.
El món ha canviat molt en quinze anys. Avui
gairebé ningú no té excusa per dir que no sap què
és el canvi climàtic. I prendre posició davant el
canvi climàtic és treballar per un canvi social molt
més radical, ja que segurament no comportarà
conformar-se a no augmentar la contaminació per
CO2, sinó que caldrà reduir-la dràsticament.

I estar d’acord amb la cultura per la pau no és tan sols
denunciar les guerres imperialistes més ﬂagrants, sinó
estar al corrent de qui fabrica armes i en ven, qui ﬁnança aquestes operacions i qui les tolera de manera opaca
darrere de les lleis de secrets oﬁcials.
També el concepte de solidaritat ha evolucionat. Avui
entenem la globalització com un camí cap a la justícia
universal, on el “comerç just” sigui el comerç lliure de
veritat.
La solidaritat és avui cooperació, no caritat. El dret inalienable dels pobles a conduir el seu desenvolupament,
amb les seves arrels culturals i les solucions pròpies, amb
l’ajut desinteressat, però constant dels qui tenen resoltes les seves necessitats essencials i volen cooperar.
En aquest món tan complex, i a més dels programes
sensibilitzadors de premsa, ràdio i televisió, vam pensar
que, en l’era d’Internet i del You Tube, era important
tenir un web on seguir amb vídeo tot allò que en el terreny de la cooperació, la cultura de la pau i els drets
humans es fa a Barcelona, que hi tingués la seva referència en un clip de vídeo, encara que fos un resum de
dos o tres minuts. El web és la que diem a la capçalera
d’aquest article i consultar-lo o suggerir-ne alguna idea
no és gens difícil. Proveu!
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rmpuig_serra@catalunya.ugt.org
Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya

Vint anys
de cooperació
a l’Hospitalet
Els municipis catalans han estat agents actius i capaços de generar polítiques eﬁcaces i participatives
en la lluita contra els desequilibris mundials. I això
ﬁns arribar al que ara coneixem com a cooperació
descentralitzada. I han contribuït de manera decisiva
a que el nostre país hagi esdevingut pioner en la lluita contra les desigualtats. Jaume Soler, un dels fundadors el 1986 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, així ho explica al llibre que comentem:
“La democràcia acabava d’arribar i els ajuntaments
volien passar de la teoria a la pràctica. Vam pensar
que, si els ciutadans eren sensibles, els ajuntaments
havien de donar-los un suport i una forma més coordinada”.
Ara, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la
segona ciutat de Catalunya i la ciutat que ha esdevingut emblemàtica en la lluita contra els desequilibris
mundials, ha glossat la seva tasca de cooperació internacional dels darrers 20 anys (“un trajecte llarg i
intens, que mereix l’exercici de la memòria”, segons
l’alcalde, Celestino Corbacho) en un llibre de més de
200 pàgines, d’excel·lent disseny i fotograﬁa. N’és
autor Juan Tellería, del CIDOB.
La ciutat va ser una de les primeres del país on
es va crear la Regidoria de Cooperació, amb un cos
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tècnic propi i amb un pressupost destinat a projectes i campanyes de sensibilització. El llibre repassa
de manera exhaustiva la història de la cooperació
de l’Hospitalet, des de les primeres passes d’agermanament amb l’Amèrica Central i les primeres accions
de solidaritat amb la Nicaragua sandinista ﬁns ara
mateix. A través de 20 anys de cooperació. Història
novel·lada podem conèixer i reconèixer els diferents
estadis de la cooperació realitzada: la caravana solidària amb el Sàhara, la plataforma 0´7%, la creació
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, la
consolidació d’un teixit associatiu compromès i entusiasta, el treball en xarxa, la col·laboració en la resolució del conﬂicte de Bòsnia-Herzegovina, la consolidació del Pla Director... I així ﬁns a les actuacions d’avui,
marcades pel que s’ha deﬁnit com a cooperació per al
desenvolupament dels drets humans. Nicolás Cortés,
director de la revista SUD, explica l’estratègia actual
de l’Hospitalet: “Volíem marcar clarament una línia
d’acció encaminada al desenvolupament, que els nostres projectes generessin canvi. No servia enviar una
dotació d’ajuda indeﬁnidament. Això no seria cooperació, això seria caritat. S’havia de deﬁnir un model
de desenvolupament que realment canviés les estructures del Sud, a més de generar un teixit social fort”.
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Joan Tudela
joantudela@comaposada.org
subdirector de SUD

El carreró
dels miracles
Ja ho he dit en aquestes mateixes planes, però cal
insistir-hi. Els fanàtics odien la llibertat i, per tant, odien la literatura. Integristes islàmics, l’any 1994, van
malferir Naguib Mahfuz, l’escriptor més notable de
la literatura àrab, mereixedor del premi Nobel l’any
1988, mort l’any 2006 al Caire, on havia nascut l’any
1911. Llegir Naguib Mahfuz, però, no és només una
manera de fer la guitza als fanàtics, sinó que és sobretot assaborir l’obra d’un dels millors autors de les
literatures del Sud.
Arrelat al país del Nil, les novel·les de Naguib Mahfuz poden agrupar-se en dos blocs: les situades a
l’Egipte faraònic i les que tenen com a escenari l’actual societat egípcia. Gràcies sobretot a l’editorial valenciana Bromera, cada cop disposem de més llibres
de Naguib Mahfuz en català, com ara el que ja vam
comentar aquí mateix, Akhenaton, el rei heretge, o el
que comentem avui, El carreró dels miracles, segurament el llibre més popular d’aquest autor.
El novel·lista ens explica, alhora, tres coses: una atmosfera, uns personatges i unes històries. L’atmosfera
és la del carreró Midaq, situat al Caire, en plena segona guerra mundial. Excel·lent retratista de l’ànima

dels personatges que crea en aquesta novel·la coral,
l’autor ens fa conèixer tipus de tota mena, des del
més sant, que té una relació amb Déu –òbviament
Al·là– i amb el veïnat basada en una elevada espiritualitat i una autèntica bondat, ﬁns al personatge més
depravat, que es dedica a cobrar els captaires per mutilar-los i a robar les dents d’or dels difunts sepultats,
passant pel noi que desitja que la guerra s’allargui
per poder continuar treballant al servei dels militars
britànics. Les històries s’entrecreuen amb una modernitat absoluta: l’estructura narrativa podria ser ben
bé la d’una telenovel·la actual. El ﬁl conductor, però,
és la peripècia vital de la jove, atractiva i sobretot ambiciosa Hamida, que té tres pretendents, que són el
jove i honrat barber Abbas, el madur i ric comerciant
Salim i el tercer en discòrdia, el seductor Ibrahim.
Al lector occidental, la lectura d’aquesta novel·la
el sorprendrà només pel fet que no el sorprendrà. La
llegirà com llegiria qualsevol gran novel·la europea.
Hi trobarà, en aquest microcosmos d’una altra època
i d’una altra cultura, un temps i un país que podrien ser els nostres. I és que la naturalesa humana és
la mateixa sempre i a tot arreu. En deﬁnitiva, una
novel·la ben recomanable.
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Si el món fos
un poble
de 100 persones
L’autor del llibre és anònim, però els seus orígens
els podem situar al Japó, circulant per internet, als
voltants de l’any 1990. En l’edició que avui presentem
–escrita en les quatre llengües oﬁcials a l’Estat: català,
castellà, gallec i euskera– i a càrrec d’Ikeda Kayoko
i C. Douglas Lumnis, hi apareixen unes magníﬁques
il·lustracions, tot i que, lamentablement, tampoc podem identiﬁcar-ne l’autor.

tindrien únicament el 2%. I com es distribuiria l’energia, ara que se’n parla tant? Mireu: vint persones consumirien el 80% d’energia (cotxes, calefacció, refrigeració...) i vuitanta s’haurien de conformar amb el
20% que resta. I amb la formació? Mentre que un sol
dels habitants del poble tindria la sort d’estudiar a la
Universitat, catorze no sabrien ni llegir. I així moltes
més dades sorprenents, colpidores.

Estem davant d’un llibre, editat per El Aleph, que
pretén sensibilitzar a grans i a petits, a lletraferits i a
gent corrent, a ascetes i a epicuris, sobre les desigualtats de tota mena que es produeixen entre els éssers
humans que habitem el planeta Terra. L’únic món que
tenim.

El llibre ﬁnalitza amb un missatge “Potser si un
nombre prou gran de nosaltres aprenguéssim a estimar aquest poble, encara seríem a temps de salvar-lo
de tota la violència que l’esquinça”.

És un text curt, senzill i pràctic, que parteix d’una
curiosa hipòtesi: què passaria si el món –on a hores
d’ara viuen més de sis mil milions de persones– es
reduís a un petit llogarret de només cent habitants?
Doncs que, per exemple, en aquest poble vint persones patirien malnutrició ﬁns a l’extrem que una
d’elles arribaria a morir de fam, mentre que, paradoxalment, quinze estarien massa grasses (règim,
gimnàs, cirurgia estètica...). O també que sis persones
posseirien el 59% de les riqueses i vint persones en

Algú podria dir que tot plegat es tracta de pura
ingenuïtat, d’històries infantils que res poden fer davant les complexes dades estadístiques, els elaborats
textos del debat internacional per fer front a la pobresa. Potser sí. Jo puc dir-vos, però, que és un text
que comento cada any a la Universitat amb els meus
alumnes de Ciència Política i que aquesta informació
sovint els deixa sorpresos. Em queda sempre l’esperança que, a més a més, alguns d’ells, després de la
seva lectura, passin a l’acció, cadascú des d’on pugui,
per mirar de modiﬁcar aquest petit poble, per fer-lo
més just i més solidari.
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