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Si no és ara, quan?
L’aposta per una política seriosa de cooperació internacional s’ha de fer ara:
cal augmentar el pressupost per arribar el 0’7 el 2030

El 2022 ha estat un any en que de nou hem comprovat com de petit i global és el món, i com ens  afecta
ben directament la guerra, l’emergència climàtica o la crisi energètica, fenòmens interrelacionats que
ens recorden com d’important és participar en la comunitat internacional, i que Catalunya pot fer-ho
mitjançant una política activa de cooperació internacional, pau i drets humans.

Lafede.cat, la Federació Catalana d’Organitzacions per a la Justícia Global, en nom de les 124 entitats
que agrupa, i dels quatre milions de persones que acompanya, dos i mig de les quals a països
empobrits del sud global, demana a la nova Consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, reprendre el
compromís pressupostari del Conseller Bosch amb el 0’7 al 2030. En coherència, i com a senyal
inequívoc d’aquest compromís, les entitats també li demanen a la Consellera Serret que el
pressupost del 2023 incorpori un increment molt més important dels realitzats els darrers anys,
per tal de convertir la política pública de cooperació, pau i drets humans en l’element central i
articulador de l'acció exterior catalana.

Aquest any en fa 50 que la comunitat internacional es va comprometre a destinar el 0’7 del seu PIB a la
cooperació i la solidaritat global en el marc de les Nacions Unides. A Catalunya va ser al 2001 quan
es va aprovar la llei catalana de cooperació que establia assolir aquest compromís per a l’any
2010. Tanmateix, avui la cooperació internacional catalana amb prou feines supera el 0,2%, molt
lluny encara d’haver-se recuperat de la gran retallada del 2011, moment en què Catalunya es situava
entre les regions més avançades d’Europa en aquest àmbit i hi destinava prop del 0,45%. Des d’aquell
moment, ja fa 11 anys, els increments del pressupost han estat erràtics i simbòlics, fet que ha situat
a Catalunya a la rereguarda en polítiques de cooperació. Enguany el Principat destina 7’2 euros
per habitant a cooperació, mentre que Euskadi en destina 23 €, València 13’1 € i Extremadura 12’4
€. I això, malgrat que les dades més recents demostren que la ciutadania catalana ha entès
perfectament que la pandèmia i altres problemàtiques globals requereixen solucions globals, i aposten
per augmentar les partides de cooperació internacional.

Només fa tres anys, el maig del 2019, el conseller Bosch es va comprometre a assolir el 0,7% al
2030, amb el suport explícit de l’aleshores conseller d’Economia i avui president, Pere Aragonès.
Aquest acord queda recollit al Pla director de cooperació 2019-2022. Segons allò aprovat el pressupost
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per cooperació havia d’augmentar en 62 milions d’euros entre el 2020 i 2022. En canvi, l’augment real
ha estat només de 20 milions d’euros (el 0,2% i no el 0,33% previst). Les ONG no renunciem al 0,7%
l’any 2030 perquè entenem que és factible i viable augmentar el pressupost de l’Agència Catalana de
Cooperació en 25 milions d’euros anuals fins al 2030 per assolir-lo, i no entenem com els partits no
s’adonen que és una de les inversions més rendibles en termes de solidaritat, però també d’acció i
presència internacional.

Si no és ara, quan? Les entitats no hi hem renunciat ni ho farem, però estem cansades de promeses i
apostes en privat que mai es materialitzen en una política pública seriosa. El primer tripartit hi va
creure i ara es donen les condicions per renovar aquella aposta, en coherència amb els
compromisos adquirits en 2019 i ratificats recentment pel nou Govern, tant davant el Parlament com en
reunions mantingudes amb les organitzacions socials. La situació internacional requereix més valentia i
un augment pressupostari significatiu el 2023. Un nou increment simbòlic, seria inacceptable perquè
ens allunyaria definitivament del camí marcat per la comunitat internacional i les Nacions Unides
d’assolir el 0,7% l’any 2030, tal i com queda recollit a la nova Ley de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible y la Solidaridad Global que es va aprovar el passat 24 de novembre el Congreso de los
Diputados amb els vots favorables del PSOE-PSC, ERC i Unidas Podemos, entre d’altres. Si a Madrid es
pot, a Catalunya s’ha de poder.

Si no és ara, quan? Ara és el moment de demostrar la voluntat de complir amb aquest compromís,
tant per part de l'equip de Govern, com per part de les forces polítiques que ja han donat suport
o estan negociant el pressupost, i que fins ara ho han exigit reiteradament al Govern català i ho estant
implementant en altres governs com l'espanyol o el valencià. Després de més de 10 anys
d’incompliments no volem més promeses, demanem un pas endavant, més coherència interna i més
maduresa internacional.

Més informació a 0,7% el compromís pendent.

https://interactius.ara.cat/07elcompromispendent

