
LÍNIES MESTRES PER AL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ 2023-2026

1. Defensa del 0,7% al 2030, amb el compromís intermig d’assolir el 0,5% l’any 2026.

2. Transitar cap a una cooperació feminista, més enllà de l’Enfocament de Gènere i Basat en DH. 

3. Mirada sectorial àmplia que inclogui com a mínim polítíques públiques en favor la defensa i
promoció de la Pau, els Drets Humans, el Gènere, la Salut, la Mobilitat Humana, l’Emergència
Climàtica i la Justícia Digital.

4. Manteniment dels 13 països prioritaris que contempla l’actual PD-2023-2026: Bolívia, Colòmbia,
l’Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Palestina, el Sàhara
Occidental, El Salvador, el Senegal i Tunísia. A més també defensar el manteniment del suport als
pobles sotmesos a bloqueig i objecte de greus vulneracions dels drets humans, en especial atenció
per a Palestina, el Sàhara Occidental i el Kurdistan, i als països sotmesos a conflictes de llarga
durada.

5. Demanda del 25% mínim d'aplicació de la AOD a EpD en accions impulsades en el marc del Pla
Director.

6. Desenvolupament explícit i operatiu de disseny, consens, execució i seguiment de l'Estratègia
Catalana d’EpD amb totes les recomanacions que ha definit el Grup de Treball d’EpD del Consell
de Cooperació.

7. Disseny participatiu i inclusiu d’una estratègia de Construcció de Pau, Transformació i Prevenció
de Conflictes violents i resolució de conflictes, que inclogui una agenda local.

8. Apostar per la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans de la Generalitat de
Catalunya, amb una reserva de dotació pressupostària per a l’any 2023, en línia amb la coherència
de polítiques.

9. Defensa que com a mínim el 50% dels recursos de l’AOD vagin a altres actors, considerant
instruments especialitzats segons les capacitats amb diversitat de mecanismes: convocatòries de
programes, projectes, fons territorials, fons cistella, enfortiment de capacitats, encàrrecs i estudis,
beques de creació, contractes menors... Desenvolupament d'instruments i convocatòries
específiques d’EPD per sector, àmbit i dimensió (convocatòria especial educació formal, no formal,
joventut, comunicació, recerca, incidència). Consens de les bases i els criteris per a cadascuna de
les convocatòries.

10. Necessitat de desburocratitzar els procediments administracions en bé de l’eficàcia, l’eficiència i 
l’ètica de la cura.


