Avui estic trist…
L’Ajuntament de Caldes proposa reduir a la meitat el percentatge de
recursos destinats a cooperació per al desenvolupament.
Tothom parla de crisi. En aquests moments ens podem fer una pregunta:
únicament crisi econòmica o crisi de valors humans?. En el nostre món
segueixen havent mil milions de persones que pateixen fam crònica, altres
que no tenen accés a l’aigua potable, els efectes de la SIDA, la malària, la
tuberculosi, entre altres, segueixen sent devastadores, etc, etc, etc. La
nostra crisi és ben poc si ens posem al costat d’altres poblacions
desafavorides. Certament a molts de nosaltres ens han reduït els ingressos,
tots tenim a prop persones que han quedat a l’atur,... tot i així la nostra
crisi segueix sent ben poca cosa al costat de la major part de la població del
nostre món, seguim sent una societat privilegiada.
En aquests moments, més que mai, té sentit seguir treballant per al
desenvolupament humà, i fer-ho amb qualitat. Si la crisi econòmica ens fa
oblidar el treball per al desenvolupament humà serà clar que la veritable
crisi és de valors humans.
La cooperació per al desenvolupament a Caldes té un llarg recorregut, el
1991 es va constituir Caldes Solidària, un grup de ciutadans i ciutadanes
que ens proposàvem fomentar la cooperació municipal i la cooperació des
de la ciutadania. El treball realitzat ha permès portar a terme múltiples
projectes, a diferents països del món, i ha permès que alguns calderins que
treballen en països del Sud hagin pogut desenvolupar un treball excel•lent.
La qualitat d’aquest treball s’ha vist reconeguda, per exemple en els premis
concedits pel Consell Comarcal a en Josep Artigas i a en Pere Albajar.
Caldes de Montbui va ser un dels municipis pioners en cooperació per al
desenvolupament, ara sembla que serem un dels pioners en oblidar el
treball fet.
No té cap sentit ara frenar aquets treball. Dins del marc del compromís
internacional de destinar el 0,7 % dels recursos al treball per al
desenvolupament humà, l’Ajuntament ha destinat durant força anys el 0,7
% dels ingressos propis a cooperació per al desenvolupament. Ara ho vol
reduir al 0,35 %. Reduir els recursos destinats a cooperació per al
desenvolupament com a conseqüència de la disminució d’ingressos és
absolutament comprensible, disminuir el percentatge és absolutament
lamentable.
Els municipis són l’administració més propera al ciutadà, i han de seguir
estant al seu costat. Hem de seguir estant al costat dels calderins que
treballen de forma excel•lent per a la població dels països del Sud. Les
actuacions que proposen en Josep Artigas al Senegal, o en Pere Albajar a la
Amazònia segueixen mereixen el nostre suport, el poble sahrauí segueix
necessitant la nostra solidaritat.

El govern municipal té majoria absoluta d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Un partit d’esquerres es defineix per tenir idees o programes
socials i polítics avançats, no estancats en el passat, que responen a la
convicció que la societat pot millorar de forma progressiva. I certament,
malgrat tot , el nostre món progressa, tot o així ho fa molt més lentament
del que voldríem. Mireu, si us plau, www.gapminder.org. Cal seguir tenint
una visió optimista de la realitat, no ens podem rendir.
Fa uns mesos la Generalitat va reduir al 50 % els recursos per cooperació
per al desenvolupament, ho farà també el PP al pressupost espanyol?
Realment ho faran municipis com el nostre?
Avui estic trist perquè el treball de molts anys és menyspreat i oblidat.
Abans de prendre decisions com aquesta es podria escoltar l’opinió de
calderins professionals de la cooperació com en Pere Albajar (responsable a
l’Organització Mundial de la Salut de la malaltia de Chagas), en Josep
Artigas (34 anys treballant al Senegal), David Fitó (Veterinaris sense
Fronteres), Daniel Sagues (Metges sense Fronteres),...

A Caldes 0,7 %!
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