ARA ÉS L’HORA DEL CODESENVOLUPAMENT!

La realitat de la Catalunya d’avui és que som un país divers i per això els veïns i venies
de tots els nostres municipis tenen diferents procedències d’origen, parlen diverses
llengües i en tots els àmbits tenen visions diferents que han de tenir cabuda en tots els
espais de participació, de representació, de suport a les seves iniciatives, i cal generar
condicions perquè és promoguin la igualtat d’oportunitats.
Recentment hem commemorat el 25è aniversari de les acampades pel 0’7% i+.,
pensem que és el moment de reivindicar el valor que ha tingut i té la cooperació com
a eina per promoure la solidaritat i impulsar iniciatives des de l’enfocament de drets i
en la lògica de la justícia global.
En aquest sentit, una de les gran injustícies del segle és la pèrdua de drets que provoca
el fet migratori, que lluny de ser un fet puntual administratiu de documentació, esdevé
un factor limitant que es perpetua en el temps i fins i tot s’allarga a les següents
generacions.
En aquest sentit els darrers temps la cooperació ha anat incorporant nous actors que
han vist que les seves capacitats podien ser útils en aquest àmbit: sindicats, universitats,
professionals de totes les disciplines, i darrerament altres moviments socials.
La població migrada, pel seu coneixement del país d’origen i per la seva voluntat de
col·laborar-hi activament, té un gran potencial transformador com a agent de canvi. La
seva experiència migratòria li permet de disposar de prestigi local al Sud, per això
considerem que el seu rol com a agent de codesenvolupament pot generar canvis
estructurals i socials importantíssims. Entre aquests podem destacar:
-

-

-

Les dones migrades tenen unes possibilitats de cooperació directa amb les dones
del país del Sud que sigui un marc propici per dur a terme un treball
d’apoderament de gènere i a favor dels drets de les dones per fer front a totes
les violències.
Els i les joves al països d’origen sovint es troben mancats d’oportunitats locals
que siguin una alternativa viable a emprendre un procés migratori tant incert
com dur.
El pes de l’autoritat patriarcal suposa sovint un fre a generar condicions de
desenvolupament i de canvi que pugui ser transformador, generar dinàmiques
transfrontereres amb la pròpia diàspora genera una nova dinàmica comunitària

on els noves generacions adquireixin més veu i pes específic, sent un
dinamitzador del canvi social.
En els darrers anys a l’àmbit internacional s’ha constituït xarxes d’organitzacions de
migrants a la diàspora amb la voluntat de reclamar de totes les institucions
internacionals que s’escolti la veu dels migrants en la gestió de les migracions a
Anglaterra l’ADEPT (1994), a França el FORIM (2002) i més recentment, els dies 10 i 11
de desembre de 2018, es va celebrar al Marroc, la Conferència Intergovernamental per
adoptar el Pacte Mundial per una Migració Segura, Ordenada i Regular a Marràqueix.
De fet proclamen que aquest acord pugui cobrir tots els aspectes per una regulació
internacional de la migració d’una manera holística i comprensiva. El text es basa en 23
objectius per abordar tots els aspectes de la migració, des dels factors estructurals que
condueixen a les persones a migrar, els problemes i riscs als quals s’enfronten els
migrants en el procés de trànsit, fins a la seva atenció en les societats d’acollida. En
aquest sentit, es recull i reconeix el paper rellevant que poden adoptar els migrants en
l’enfortiment de la cooperació internacional.
A Catalunya, organitzar-se per promoure projectes al seu poble d’origen és una
dinàmica que s’ha fet des de fa molts anys però sovint amb poques eines i mancades
d’una reflexió i d’una estratègia més global.
Ara, des de Taula Catalana de Codesenvolupament (2017), volem promoure la plena
incorporació de les entitats de nova ciutadania com a actors destacats per promoure
noves vies i solucions als reptes del futur per aquest món global.
Aquest nou enfocament parteix del reconeixement que per la seva trajectòria vital i els
seus coneixements transnacionals previs, moltes de les persones arribades a Catalunya
en els darrers 15 anys, tenen una alta capacitat de fer aportacions molt valuoses a les
problemàtiques plantejades a l’àmbit de migracions i el desenvolupament.
Aquest nou rol posa en valor els seus coneixements en tres àmbits: en origen, durant
el procés de trànsit i al procés d’acollida en destí. Som molt conscients que la dinàmica
migratòria ha estat una vàlvula de sortida motivada per la manca de possibilitats locals
de desenvolupament però, aquest sacrifici personal que han hagut de fer molts joves
durant dècades, ha comportat una certa fractura social en origen, riscos al viatge i també
dificultats d’arrelament a destí. En aquest sentit aquesta no pot ser una solució
permanent i cal generar dinàmiques que aportin solucions.

En aquest sentit demanem al Consell Municipal de Cooperació de Barcelona que
recomani a l’Ajuntament de Barcelona participi en una via de diàleg que porti a
establir mecanismes de suport al codesenvolupament.

Barcelona, 4 de febrer de 2020.

