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editorial

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

Noves veus
Els elements mediàtics i els models culturals són
bons aparadors per veure les tendències socials imperants al nostre món globalitzat. Cada dia som més
conscients del fet que vivim un model cultural que
està més inﬂuenciat per valors economicistes. Macroorganismes internacionals, “lobbies” i plataformes
de negocis marquen les agendes polítiques, desgraciadament també orienten la majoria dels conﬂictes
armats. El posicionament d’una societat cap als valors
del consum cec, la possessió o l’ostentació de l’enriquiment personal, sumat a la mundialització dels
processos ﬁnancers i de les comunicacions, ens porta
a un món controlat, ﬁns i tot en les opinions vitals i
estètiques, per les grans i i·limitades corporacions. El
cas del grup Murdoch i les seves absorcions de mitjans
en seria un bon exemple; naturalment, sense oblidar
el seu esplèndid assessor José Mª Aznar, que des del
seu sancta santorum de la FAES, Estat Major de la
Dreta (Enric Sopena dixit), es proclama un gran teòric
dels Neo-Cons, seguint els Fukuyama o els Huttigton;
tristament, la seva presència a Georgetown no s’assembla a la d’estadistes Imperials i conservadors com
Kissinger o Churchil, més aviat a les llunyanes imatges de “Bienvenido Mr. Mashal”.
Si alguna cosa està clara des del sindicalisme i l’esquerra social és la contestació a aquestes tendències.
Això no obstant, hem de ser capaços de sumar noves
sensibilitats, noves veus, a aquesta contestació global.
Partint de la base que el nostre compromís per
una globalització ètica és un espai més de llibertat,
però també d’acció. Hem volgut per això mostrar

en aquest número de SUD algunes de les realitats
que comencen a deﬁnir-se a l’Àfrica, noves opinions
d’una regió castigada especialment per les polítiques
neoliberals. Zona que cada dia començarà a tenir més
focalització; si Amèrica Llatina ha estat sempre, per
a la solidaritat sindical i la cooperació, una tradició,
mentre que el Magrib i el Mediterrani representava
la proximitat, Àfrica esdevé un espai de necessitat.
Doble, per una banda per a treballs de cooperació,
amb totes les complicacions possibles, per l’altra com
una cultura complexa i ancestral que comença a tenir
veu pròpia en el nou paradigma de la globalitat.
També, per una altra banda, hem volgut obrir la
nostra revista a alguns dels teòrics mediàtics que són
capaços de “colar-se” entre les reixes del sistema per
difondre un missatge, gent que des del seu nivell acadèmic, investigador o innovador obren noves visions
de la nostra agitada realitat. Aquest és el cas d’Ignacio Ramonet i el seu important paper al front de “Le
Monde Diplomatique”.
Noves veus i també noves energies, ja que no podem oblidar també que els treballadors europeus
també han de prendre la paraula, amb contundència
i claredat, com s’ha demostrat al congrés de la Confederació Europea de Sindicats (CES) el mes de maig.
Aquest és un número polièdric, que pretén donar
veu a nous actors, a noves regions cada dia més properes, en un nou impuls que no ens faci perdre els
referents socials que sempre hem de tenir presents,
des del nostre clar concepte d’una Europa sempre solidària.
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Laura Pelay i Bargalló
secretària de Política Europea i Cooperació Internacional
de la UGT de Catalunya

Miquel Àngel Escobar i Gutièrrez
cap de Comunicació
de la UGT de Catalunya

Ofensiva sindical europea
Dels passats 21 al 24 de maig, tenia lloc a Sevilla
l’XIè Congrés de la Confederació Europea de Sindicats
(CES). Sota el lema: A l’ofensiva: per l’Europa social,
la solidaritat i la sostenibilitat, més de 1.000 delegats
debateren i aprovaren el full de ruta del sindicalisme
europeu dels propers quatre anys.
La CES, fundada l’any 1973, com la coordinadora
europea de la CIOLS, ha evolucionat camaleònicament ﬁns els nostres dies. A poc a poc, s’ha hagut
d’anar adaptant a una Unió Europea que prenia
noves responsabilitats i s’erigia com un interlocutor
vàlid per a moltes demandes i negociacions socials i
laborals, a la vegada que els sindicats europeus hem
vist com bona part de les decisions es prenien a mode
de Directives a Europa. Acostumats a la lògica regional –autonòmica a l’Estat Espanyol–, local i estatal, el
paradigma negociador ha canviat entrant amb força
un nou actor. Així, doncs, i com a Sevilla es demostrà,
s’està conﬁgurant el darrer esglaó en la creació d’un
sindicalisme nou, europeu i amb marca pròpia. Bona
prova d’això és que per primer cop s’ha deixat l’òptica dels blocs dins la Direcció de la CES –quan el president era dels països del nord, el secretari general era
del sud i viceversa– per escollir una presidenta de la
LO sueca, Wanja Lundby Wedin, i un secretari general

4

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

de la TUC del Regne Unit, John Monks. Segurament,
doncs, la CES com a coordinadora de sigles sindicals
ha desaparegut i ha assumit la responsabilitat que l’hi
pertoca, davant dels seus aﬁliats europeus i davant
del món. La CES no pot deixar de liderar el sindicalisme mundial. La nostra situació de sortida no és la
mateixa. Tenim uns sistemes de protecció social, únics
al món, que generen de motor davant de les demandes dels altres sindicats del planeta. Si la nova Confederació Sindical Internacional (CSI) té capacitat de
lideratge serà perquè la CES actua com a referent.
La CES ha sortit clarament reforçada per les estratègies aprovades a Sevilla, i precisament necessitarà
més que mai la seva unitat. Quan el sindicalisme europeu s’ha conjurat per millorar les condicions dels
treballadors i treballadores d’Europa, quan aquests
s’han vist amenaçats, ha sortit victoriosa. Només cal
veure com la Directiva Bolkestein fou radicalment
canviada gràcies a la pressió conjunta de tots nosaltres.
Ara, però, segurament tenim el més gran dels reptes davant. El Tractat de la Constitució Europea, aprovat per referèndum a Catalunya i la resta de l’Estat,
s’ha erigit com un dels grans fracassos de la construc-

reﬂexions

ció europea. Una constitució negociada pels presi- ha fet més que accelerar aquest procés i segurament
dents i caps d’Estat dels països membres, i en què la la Cimera de caps d’Estat i de Govern de Brussel·les del
percepció fou d’allunyament dels ciutadans. La CES, mes de juny aprovarà un tractat simpliﬁcat, d’on ineperò, apel·là a la responsabilitat i exigí uns mínims xorablement serà deixada de banda la Carta de Drets
que es traduïren en la inclusió de la Carta de Drets Fonamentals, que reconeix el paper dels sindicats i
Fonamentals. Però altre cop els estatocentrismes han el diàleg social dins d’Europa. Aquest, doncs, serà un
superat Europa. La victòria
nou repte pel sindicalisdel no a França i Holanda
me enfortit de la CES,
i l’immobilisme anglès han
que demanarà una acció
A Sevilla, el congrés de la
portat a reconsiderar el
conjunta del sindicalisConfederació
Europea
de
Sindicats
va
Tractat. Mai la lògica del
me europeu, de manera
tenir el lema “A l’ofensiva: per
constitucionalisme havia
activa per reivindicar un
l’Europa social, la solidaritat i la
estat tan vulnerada. Una
Tractat que reconegui
Constitució s’erigeix com
els nostres drets.
sostenibilitat”.
un contracte social en la
qual els ciutadans cedeiUn dels altres grans dexen els seus drets en pro d’un marc que esdevé norma bats del Congrés girà entorn del salari mínim. Cada
de normes. Els estats que aprovaren el Tractat han de vegada, el salari mínim perd més pes dins dels proforçar una regressió absoluta i dir als seus ciutadans ductes interiors bruts dels Estats (un 10% menor des
que havien estat partícips, que allò consensuat deixa de 1980). Europa en aquests moments té salaris míde tenir validesa. La victòria de Sarkozy a França no nims dispars, des de Luxemburg amb uns 1.500 euros,
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Estònia amb uns 170 i Alemanya on no existeix. Sembla clar que la demanda d’un salari mínim europeu
és més necessària que mai, però mentre la CES donà
suport a les campanyes que s’estan duent a terme a
favor de l’increment dels salaris mínims. Per aquest
motiu, i tot i no referir-se estrictament al Salari Mínim, la campanya de la UGT de Catalunya i l’AvalotJoves de la UGT de Catalunya perquè cap treballador
cobri menys de 1.000 euros cobra més força que mai.

guanys ràpids per abandonar a la seva sort els treballadors i anar cap a un altre lloc. Per això necessitem
clàusules socials als convenis de l’OMC i una nova
multilateralitat. Cal que, a més, siguem ferms defensant els drets sindicals. En aquest sentit, la CES aprovà una resolució ferma de defensa del sindicalisme a
Andorra, país on continua la persecució i la maca de
legalitat sindical.

El sindicalisme europeu
També es refermà el
ha de tenir clar que aquells
compromís amb la segudrets que perdem a Bruselretat dels llocs de treball.
les serà molt diﬁcil que els
Si deixem de ser guia i model pel
Davant la ﬂexibilitat nerecuperem als nostres païsindicalisme mundial, aquest no
cessitem conjugar aquests
sos. Només l’acció conjuntindrà futur, ja que en som
dos elements per oferir
ta, coordinada i uniﬁcada
l’avantguarda.
als treballadors i trebaens pot servir per enfortir
lladores el nou concepte
el model social europeu.
de ﬂexiseguretat... una
No és la primera vegada en
seguretat contínuament
la història que la construcamenaçada. Durant el Congrés es presentaren les ció europea fa una aturada. Segurament, aquest cop,
primeres resolucions judicials del cas Laval, empresa per agafar nova embranzida.
que pretenia aplicar el conveni col·lectiu de Letònia
a treballadors que estaven realitzant la seva activitat
Quan l’Europa, derrotada de la 2a Guerra Mundia Suècia. Tot i tractar-se únicament d’un Dictamen de al, es mostrava desorientada, Winston Churcill anà a
la Cort Europea de Justícia, hi ha un reconeixement al Zurich i en el seu cèlebre discurs davant la joventut
dret dels sindicats a protegir els drets laborals de tots europea propugnà els Estats Units d’Europa. Avui,
els treballadors que realitzin la seva activitat en un aquell somni sembla més a l’abast que mai. Si més
país, encara que procedeixin d’un altre i a empren- no, una de les seves parts fonamentals: el sindicalisme
dre accions contra les empreses que intentin eludir unit d’Europa que lidera la CES.
la legislació mitjançant la deslocalització i canviant la
jurisdicció.
La responsabilitat històrica és important. Avui, els
nostres joves mai ens perdonarien que ens posessim
Però també necessitem una Europa solidària. Si a la defensiva, en la defensa dels nostres drets com
deixem de ser guia i model pel sindicalisme mundial, a treballadors i treballadores. Per això a Sevilla, i en
aquest no tindrà futur, ja que en som l’avantguarda. el marc de l’XIè Congrés de la CES, proclamarem que
Cal deixar endarrere el model de capitalisme casino, ens passem a l’ofensiva, per l’Europa social, la solidaaquell que fa que les empreses inverteixin esperant ritat i la sostenibilitat. Aquest és el futur.
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Eva Granados Galiano
egranados@catalunya.ugt.org
secretària de Política Institucional de la UGT de Catalunya

Consumidors
de tots els països,
uniu-vos!
En els darrers anys, s’han multiplicat les iniciatives d’estandarització
de les actuacions empresarials en matèria de Responsabilitat Social. Nacions Unides, l’OCDE, la Unió Europea, entre d’altres, han fet propostes
que inclouen una sèrie de normes o recomanacions que, sense ser obligatòries en el seu compliment, generen un compromís a aquelles empreses
que decideixen adscriure’s-hi i als Estats que s’hi adhereixen per tal de
fomentar-la entre les empreses del seu territori. Dues són les iniciatives
que estan adquirint un més gran protagonisme: el Global Compact de
Nacions Unides i el Global Reporting Initiative. Són dos instruments d’ús
voluntari per part d’empreses, que parteixen del compromís d’implantació dels deu principis del pacte en la seva estratègia empresarial i en les
seves operacions, així com el compromís de donar comptes a la societat,
a partir de publicitar amb transparència els progressos que realitza en
la implantació dels principis.
L’actuació responsable socialment per part d’una empresa es mesura
a partir del grau de respecte a uns principis que abasten compromisos de
recolzament i respecte dels drets humans, de responsabilitat mediambiental, d’anticorrupció i de millora de condicions laborals. Sobre aquest
darrer compromís, el Pacte Mundial concreta: que les empreses recolzin
la llibertat d’aﬁliació i el reconeixement a la negociació col·lectiva, l’eliminació del treball forçós, l’eradicació del treball infantil i l’eliminació
de les discriminacions en l’ocupació i el treball. Aquestes iniciatives suposen una oportunitat per fer valer, en una perspectiva global, aquell
vell principi poc practicat que és la ﬁnalitat social de l’empresa, tot situant les persones al centre i a l’eix de l’empresa i incorporant el principi
de sostenibilitat en les seves actuacions.
El sindicalisme europeu té en la seva agenda la RSE amb exigències.
L’onzè Congrés de la CES, que ha tingut lloc a Sevilla el passat mes de
maig, situa al seu pla d’acció passar a l’ofensiva també en matèria de
Responsabilitat Social Empresarial. Els sindicats europeus aﬁrmen la importància de la sostenibilitat en totes les actuacions empresarials, però
exigeixen una RSE que tingui la participació real i veriﬁcable de les parts
implicades en les iniciatives empresarials. La CES no vol participar en
8
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una RSE gestionada unilateralment per l’empresa. La
CES promou una RSE eﬁcaç i demana a la Comissió
Europea que deﬁneixi un marc europeu de referència
basat en criteris concrets destinats a afavorir la transparència, la veriﬁcabilitat i l’eﬁcàcia de les accions
en matèria d’RSE. Així, podem veure que, també en
matèria de RSE, cal que el sindicalisme estigui atent i
ferm.
Organismes internacionals, Estats, empreses,
sindicats, molts són els actors col·lectius en aquesta
matèria. Però avui traslladaré la reﬂexió sobre l’individu. L’individu com un

dels actors amb més gran potencial per al foment de
la Responsabilitat Social Empresarial.

Quan estem davant la compra d’un producte, podem fer-la seguint diferents criteris; la relació qualitat-preu acostuma a ser el criteri més emprat, però
també n’existeixen d’altres, com són el disseny, la
conﬁança que ens pugui
donar una determinada marca, etc. Existeix,
però, un altre criteri que
L’individu és un dels actors amb més
comença a guanyar pes
gran potencial per al foment de la
dins la nostra societat a
Responsabilitat Social Empresarial.
l’hora d’adquirir un bé
o servei: es tracta del
consum responsable.
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Il·lustració: Clara Tudela
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El consumidor responsable és aquella persona l’empresa segueix criteris de responsabilitat social en
conscient del fet que darrere de cada acte de consum la producció del bé o servei, allà on sigui que es reaque realitza es posa en marxa tot un procés complex litza. En un món globalitzat, les empreses deleguen
que pot estar afavorint o aprofundint una determina- responsabilitats a proveïdors, deslocalitzen part del
da desigualtat. A l’hora d’escollir un producte, el con- procés de producció a territoris on la legislació mesumidor responsable tindrà en compte criteris socials diambiental és més laxa o inexistent i els drets dels
i mediambientals i prioritzarà el valor social que hi treballadors es violen sistemàticament. Així, des del
ha darrere la producció i distribució del producte que sindicalisme hem de fer tot el possible perquè els inadquireix. Dia a dia, amb cada compra que es realitza, formes de responsabilitat social que les empreses coel ciutadà està donant simbòlicament el seu vot a una mencen a publicar siguin un ﬁdel reﬂex del que hi ha
sèrie de pràctiques empresarials. Aquesta és la mane- darrere de les produccions i els serveis que ofereixen.
ra mitjançant la qual les
polítiques mediambienDes de la UGT de
tals i laborals d’una emCatalunya, continuem trepresa -amb les condicions
ballant la línia d’actuació
La UGT de Catalunya hem signat un
dels treballadors que han
iniciada en el camp de la
acord de col·laboració amb la Unió
participat en la producció
Responsabilitat Social Emde Consumidors de Catalunya, tot
i distribució del bé- reben
presarial a partir de l’acció
iniciant una línia de treball conjunt
recolzament o rebuig per
global amb les confederaque prioritza el consum responsable.
part dels consumidors a
cions sindicals internaciol’hora de prendre la seva
nals, amb el treball en xarxa
elecció de compra.
en projectes europeus com
l’Equal Ressort de responEls ciutadans de l’anomenat primer món tenim un sabilitat social, exigint al govern de Catalunya iniciaampli camp d’actuació en aquest sentit. Només una tives en aquesta matèria, a l’Acord Estratègic, des de
pista: tal i com va assenyalar el Programa de Nacions l’Observatori de RSE del Consell de Treball Econòmic
Unides pel Desenvolupament al seu Informe sobre el i Social, en les actuacions de desenvolupament local
Desenvolupament Humà de 1998, el 20% dels habi- al territori català i també amb actuacions conjuntes
tants del planeta consumim el 86% dels recursos dis- amb les associacions de consumidors. La nostra orgaponibles. És a dir, que som nosaltres els que consumim nització ni pot ni vol quedar-ne al marge. És necessari
la major part del pastís i tenim, per tant, el poder de prendre consciència del paper clau que tenim els trevotar i opinar –i ser decisius– amb la nostra compra. balladors i consumidors –ciutadans en deﬁnitiva– en
El procés d’elaboració i distribució d’un producte i les aquest procés de canvi social. En aquest sentit, la UGT
polítiques socials i ambientals que es deriven d’aquest de Catalunya hem signat un acord de col·laboració
procés, culmina en la compra-venda. Si no hi ha com- amb la Unió de Consumidors de Catalunya, tot inicipra, no hi ha venda i és aquest, precisament, el gran ant una línia de treball conjunt que prioritza les línies
motor de canvi de què podem ser responsables:
d’actuació conjunta en relació a l’empresa responsable
i consum responsable i polítiques de cohesió social.
“Al segle XXI necessitarem pautes de consum que
comparteixin els recursos, no que divideixin les sociLa suma de les decisions individuals com a conetats, que augmentin la capacitat de la gent, no que sumidors responsables és un motor que ens permet
la disminueixin, que siguin socialment responsables, crear l’efecte sinèrgic en la direcció d’assolir empreno destructius del benestar d’altres, que siguin soste- ses socialment responsables. Però cal no oblidar que
nibles i que no degradin la base de recursos naturals consumidors, a part dels individus, també ho són les
i el medi ambient per a les generacions actuals i futu- empreses en la seva relació amb proveïdors i en la
res.”
prestació de serveis, així com també són consumidores les administracions públiques a través de les seves
Ara bé, per poder arribar al punt d’escollir un de- compres i contractacions públiques. De la responsaterminat bé o servei, el ciutadà ha de poder dispo- bilitat d’aquestes dues podem escriure en una altra
sar de tota la informació necessària, ha de saber si ocasió.
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Toni Jiménez Luque
tjimenez@ub.edu
Observatori de la Solidaritat de la Fundació Solidaritat
Universitat de Barcelona

Moçambic,
de país en guerra civil
a imant per a la inversió
Amb la consecució de la independència de
Portugal el 1975, a Moçambic s’inicia una cruenta i
llarga guerra civil, que acabarà el 1992 amb la signatura del Tractat de Pau de Roma, que posarà ﬁ a un
dels conﬂictes més mortífers i violents del continent
africà. Una guerra civil que es va saldar amb la xifra
de prop d’un milió de morts, un milió set-cents mil
refugiats que es van veure obligats a abandonar el
seu país i aproximadament quatre milions de desplaçats interns, que van perdre les cases i les terres com
a conseqüència directa de la guerra. En l’actualitat,
Moçambic presenta una forta recuperació econòmica
i unes bones xifres macroeconòmiques, que conviden
a l’optimisme. No obstant això, el país també ha de
fer front a unes xifres no tan positives: més del 50%
de la població es veu obligada a viure amb menys
d’un dòlar diari, i més de tres milions de persones estan infectades pel virus de la sida.
A inicis del s.XVI, el que avui dia coneixem com a
Moçambic va esdevenir la principal escala entre Lisboa i l’Índia. De totes maneres, la presència portuguesa es va centrar a les ciutats costaneres, restant
la part interior pràcticament inexplorada, i no va ser
ﬁns a començaments del s.XX que la presència de
l’Administració portuguesa va arribar a l’interior de
la regió.
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I precisament quan la pressió de la metròpoli va
fer-se més forta entre la població moçambiquesa, la
premsa estrangera va començar a denunciar la situació política i social de la població negra a la colònia
portuguesa, ﬁns al punt que l’Assemblea General de
les Nacions Unides va emetre el 1960 una resolució on
va demanar la independència de les colònies portugueses.

tot el país, amb el lema “unitat, treball, vigilància”.
Altres accions destacades van ser la d’intensiﬁcar la
campanya d’alfabetització, que va aconseguir uns resultats molt destacats, la socialització de l’agricultura
o la conﬁscació per part de l’Estat dels béns de l’Església.

I va ser en aquest context d’un Moçambic marxista-leninista on va aparèixer el Moviment Nacional de
Va ser en aquest context de pressions i denúnci- Resistència (MNR), en contra del partit únic i de l’ecoes internacionals quan el 1962 apareix a la colònia nomia dirigida, i que comptava amb el suport dels goel Front d’Alliberament de Moçambic (FRELIMO), que verns de Rhodèsia (actual Zimbabwe) i Sud-Àfrica, pava iniciar una insurrecció
ïsos que estaven portant
anticolonialista que deria terme una lluita contra
varia en una guerra que
el comunisme i contra tot
El país es va dividir entre partidaris
va durar del 1964 ﬁns al
aquell govern negre que
del FRELIMO i del RENAMO i es va
1974, any en què la “Repogués posar en dubte la
iniciar una guerra civil que duraria
volució dels Clavells” a
supremacia blanca al sud
Portugal va posar ﬁ al
ﬁns el 1992, quan els dos partits van
del continent africà.
conﬂicte (Tractat de Lusasignar el Tractat de Pau de Roma.
ka) i va permetre que el
L’MNR va iniciar les
FRELIMO es fes amb el poseves accions armades el
der uns mesos més tard.
1977 i el 1981 va passar
a anomenar-se Resistència Nacional de Moçambic
En el III Congrés de 1977, el FRELIMO va declarar (RENAMO). Aquesta formació política va iniciar una
oﬁcialment el marxisme-leninisme com a règim polí- guerra de guerrilles, amb l’objectiu d’instaurar el
tic del nou Estat independent i, ràpidament, va iniciar multipartidisme i les eleccions lliures, així com també
una campanya per reforçar la seva implantació per una economia de mercat.
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El país es va dividir entre partidaris del FRELIMO i
del RENAMO i es va iniciar una guerra civil que duraria ﬁns el 1992, quan els dos partits polítics van signar
el Tractat de Pau de Roma.

FRELIMO es va fer amb la victòria per majoria relativa,
44,33% dels vots, enfront el 37,78% de la RENAMO,
que es va conﬁrmar com el primer partit de l’oposició.

No obstant això, ja a mitjans de la dècada dels
En aquesta ocasió, els resultats van ser acceptats
80, ambdues formacions havien iniciat converses per per tots els partits polítics, però no va passar el matrobar una possible sortida negociada al conﬂicte i teix amb les eleccions de 1999 que, un altre cop, va
el FRELIMO havia donat passos importants en qüesti- guanyar el FRELIMO, ja que la RENAMO va acusar al
ons econòmiques i polítiques. Per exemple, i degut a govern de greus irregularitats i va cridar a una mola greu crisi econòmica que patia el país a la segona bilització social que acabaria en disturbis socials a
meitat dels 80, Moçambic entrarà a les institucions múltiples ciutats del país, i ﬁns i tot amb una represde Breton Woods i es començarà a acceptar de forma sió brutal per part del FRELIMO amb un nombre de
estricta el marc econòmic
morts molt elevat.
imposat pel Banc Mundial
i els Fons Monetari InterNo obstant això, la pau
nacional, portant l’econoes va acabar imposant i, a
Haurem d’estar atents a l’evolució
mia del país a un sistema
les eleccions del 2004, un
d’un Moçambic que mereix una
liberal més propi dels païaltre cop va tornar a guaoportunitat després d’haver
sos capitalistes del nord.
nyar el FRELIMO, aquest
aconseguit iniciar el camí de la pau i
cop sense incidents viola recuperació, i on encara queda
I per acabar de conﬁrlents, però sí amb queixes
molta feina a realitzar amb l’objectiu
mar aquesta evolució, en
d’irregularitats per part
de reduir les elevades xifres de
els congressos de 1989 i
de l’oposició.
1990 (V i VI) es va abanpobresa i sida que aquest
donar tota referència al
Quant al Moçambic
país presenta.
marxisme i es va establir la
d’avui dia, el país ha micreació d’un socialisme cillorat progressivament les
entíﬁc en el primer, i es va
seves xifres macroeconòmodiﬁcar substancialment la Constitució per restablir miques i ha destacat per la seva adhesió clara al neoles llibertats religioses, el reconeixement de la propi- liberalisme i per l’elevat nombre d’empreses i capitals
etat privada, etc. en el segon.
estrangers que s’estan introduint al país. D’aquesta
manera, presenta unes xifres de creixement molt eleD’aquesta manera, l’apropament entre els dos vades que conviden a l’optimisme, i s’ha donat una
partits enemics es va començar a fer cada cop més mena de “internacionalització” del país, que es poevident i, ﬁnalment, el 4 d’octubre de 1992 es va sig- dria traduir en ingressos i riqueses per a la població o,
nar l’Acord de Pau de Roma amb la decisió de les dues simplement, en un episodi modern del colonialisme
parts d’establir una pau duradora i una democràcia dels segles anteriors, que tan sols es va dedicar a esestable a Moçambic.
poliar les seves riqueses.
Així, i sota la tutela de les Nacions Unides (ONUMOZ), es va establir un alto-el-foc immediat, es va
produir una desmilitarització i unió en un sol exèrcit
dels soldats de cada bàndol, es va atorgar la llibertat
per als presos polítics i es van portar a terme eleccions
pluripartidistes.

Per tant, haurem d’estar atents a l’evolució d’un
Moçambic que mereix una oportunitat després d’haver aconseguit iniciar el camí de la pau i la recuperació, i on encara queda molta feina a realitzar amb
l’objectiu prioritari de reduir les elevades xifres de
pobresa i sida que aquest país africà presenta.

En aquestes (octubre de 1994), les primeres eleccions pluripartidistes del Moçambic independent, el
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Jacint Creus
Professor d’Història d’Àfrica
de la Universitat de Barcelona

Enganyatalls de la
memòria històrica
A la segona part de Camí de sirga, Jesús Moncada evoca records antics a partir
d’objectes trets a la llum abans d’aterrar les cases de Mequinensa. En encetar-se
el procés de destrucció del poble, «una gran munió d’imatges es va aglomerar a
la superfície polsosa» del gran mirall del casal dels senyors de Sàssola, gravades
en aquell fòtil des de l’agonia del primer baró. Unes imatges descrites a l’hora
suprema per un home que traspassava aterrit, mentre veia passar pel vidre delator «els esclaus espaordits, llançats sense pietat a l’Atlàntic a conseqüència de
l’epidèmia que acabava de declarar-se entre la negrada embotida a les bodegues
del bergantí. (...) De l’espill arribaven els trets de pistola, els cops tous dels matxets de la marineria donant mort al mig de la coberta a un grup d’esclaus recalcitrants; en les pupil·les febroses del baró es pintava de nou la fesomia desesperada del mandinga agafat al coll del contramestre, quan aquest l’abocava per la
borda per llançar-lo a l’oceà». Les imatges esgarrifoses es van ﬁcar al cervell d’un
dels antics patrons de la vídua Salleres, que va tenir uns malsons terribles ﬁns que
una bruixa de Lleida les va passar al cap del gos perdiguer del sastre de la plaça
de la Bagra.
La genialitat del ponentí nostrat rau, entre d’altres, en la bona traça per lligar l’oﬁci d’escriure a la memòria d’una terra que, amb aquest impuls, esdevé
universal. També aquells records esdevenen universals; i ens recreen personatges
pretèrits –marquesos, barons, navegants, comerciants, aventurers– que, a casa
nostra, «es van enriquir amb el tràﬁc d’esclaus i no pas amb el conreu del tabac
i de la canya de sucre com havien dit sempre». La mitiﬁcació dels nostres indians s’ha bastit sobre la desmemòria d’aquests detalls, sobre la desmemòria de
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l’Àfrica. I aquesta ﬁcció amb què novament ens enganyem forma part d’una fabulació més global i malaltissa: els catalans som gent assenyada i dialogant,
que no practica la violència, sense cap afer colonial
pendent i sense taques ni deutes amb l’Àfrica.

I si alguns avis anaren a Cuba (Divina perla de las
Antillas / nunca en la vida podré olvidar / aquellas
playas y cafetales / y tus mulatas de dulce cantar), a
l’altre extrem de la peripècia d’Ultramar hi havia el
golf de Guinea, la terra de la «negrada». Allà, amb el
comerç de persones oﬁcialment abolit, fragates, berAquest pactisme essencial, diferenciador, estaria gantins, goletes i d’altres navilis catalans, amb el casc
renyit amb cap mena de construcció colonial. Per tant, pintat de color negre, sense nom, sense bandera, amb
episodis com ara l’antiabolicionisme recalcitrant, la els papers trabucats, miraven d’esquivar la vigilància
intransigència i l’ultraisbritànica i traginar uns
me d’aquells americanos
bultos cada cop més cars
que van anar a explotar
als illots propers a l’HaLa colonització de la Guinea avui
terres d’altres, resten envana. Un cop d’ull a certs
Equatorial seria obra de catalans en
coberts per una fal·làcia
olis del Museu Marítim, o
una bona part.
romanticoide amarada de
a certs documents de ca
rom de canya, de palmel’Ardiaca, ens allunyaria
res retallades a la posta,
del pactisme de sermó. I,
de mulates que fan perquan la situació internacidre el senderi i d’havaneres melangioses repetides a onal i la guerra perduda feren impossible el negoci,
les tavernes de la costa (Serenas noches de suave brisa d’altres catalans s’instal·laren als territoris espanyols
/ bajo las palmas del arenal / la luna llena, tabaco y de Guinea, en una colonització que s’allargaria ﬁns a
caña / y un recordar glorias y honores / y sinsabores les acaballes del franquisme.
del navegar). A Cuba els catalans hi van fer pàtria,
mentre la contrapart insurrecta del pacte aixecava les
La colonització de la Guinea avui Equatorial seria
armes i l’estelada devers patricis diletants i volunta- obra de catalans en una bona part: el monopoli clareris amb barretina. ¡Quién fuera blanco, aunque fuera tià de l’evangelització, el dels transports per a la Comcatalán!
panyia Transatlàntica, amb seu a Barcelona i sorgida
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del comerç més inhumà, la presència de grans empre- Desenvolupament (26/2001) és un exemple cabdal de
ses cacauteres com ara la mateixa Transatlàntica, La literatura políticament correcta. Tota ella és un cant
Vigatana o La Barcelonesa i la instal·lació, a la insular impecable a la bella solidaritat, a la sàvia actuació
Fernando Poo i al continental Río Muni, de moltes salvíﬁca i redemptora, a una visió moderna i occifamílies de casa nostra, van donar a aquella etapa dental, sense concessions a d’altres visions, adreçada
colonial un vernís casolà que ha deixat empremtes a a la corresponsabilitat, la salvaguarda dels nostres
l’arquitectura, la urbanització, la toponímia, el lèxic i valors i la prevenció de nous conﬂictes. A canvi, és
el record de gent d’aquí i d’allà. La d’aquí està forma- clar, d’estalviar qualsevol crítica «estructural», de reda per dotzenes de pernunciar a revisar la pròpia
sones, moltes menes difeHistòria, que també es va
rents de colons, tal com
donar en el marc d’unes
Però el Pla Director de Cooperació al
es va esdevenir amb els
relacions internacionals
Desenvolupament separa aquell país
cubanos, que solen parlar
especíﬁques. La persiscolonitzat per catalans dels
de la seva etapa guineatent desmemòria d’Àfrica
considerats principals en la nostra
na amb tòpics semblants
sembla deslliurar-se quan
als dels vells colonials anel conjunt subsaharià i
actuació solidària.
tillans: platges, menges,
«els altres pobles amb els
noies, bèsties, clima, poquals Catalunya ha tingut
sició... conformen un deo té especials relacions de
corat d’emocions que la independència va trasbalsar caràcter històric, social, econòmic, cultural i migraper sempre. Víctimes dels enganys de dues dictadu- tori» queden establerts com a prioritats. Però el Pla
res –la d’aquí i la d’allà, una còpia matussera de la Director de Cooperació al Desenvolupament que el
d’aquí– que els van empènyer a la fugida, els antics concreta, (DOGC de 28/04/2003, un dia després de la
colons de Guinea no solament recorden: molts d’ells festa de la Moreneta, patrona de Rebola, de Luba i
també ajuden, i mostren una disposició clara a coo- d’altres pobles guineans) separa aquell país colonitperar, a oferir-se a la seva segona pàtria: perquè, a zat per catalans dels considerats principals en la nosla petita Guinea esberlada pels propis dimonis, no hi tra actuació solidària.
va haver cap guerra, cap sagnia que allunyés la bona
gent d’ambdós cantons. La trencadissa, ferotge per
El cor no enganya, diu un aforisme ben apropiat.
als grans patrons, per als colons més casolans no va Les nostres modernes autoritats es van a casar fora
arribar a tallar tots els lligams. Igual que molts gui- vila, i renuncien als sentiments de catalans i guineans
neans, que recorren a aquesta seva pàtria segona. O que se senten units per una Història i unes històries
molts cooperants recents, arribats a aquelles platges compartides. Igual que a la novel·la de Jesús Monca–com els colons ultramarins– en el marc d’una tasca da, on els records de l’Àfrica, «alliberats per la trencahispanòﬁla.
dissa del dia que buidaven el casal, es van perdre deﬁnitivament amb el pobre perdiguer ofegat a l’Ebre»,
Allò es va acabar i hi va caure el vel de la desme- aquí podem ronsejar displicents amb el regal exòtic
mòria. El discurs oﬁcial, reﬂex del social, va per un que algun vell aventurer ens pugui haver llegat en
altre cantó: els catalans no tenim, ja ho sabem, cap retornar d’aquella «negrada» carregosa que mai no
afer colonial pendent ni taques o deutes amb l’Àfrica. apareix a cap havanera sublim.
Exemplars com som, la nostra Llei de Cooperació al
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Hadja Kadous
directora de l’Institut Nacional d’Educació
i Recerca Social de la UGTA

Dona i sindicat a Algèria
La dona algeriana ha conegut en els últims temps un desenvolupament evident, especialment en l’àmbit laboral, i representa ja el 14,59%
de la mà d’obra activa, és a dir, 1.173.873 treballadores d’un total de
8.044.220 persones que constitueixen la població treballadora.
La dona està present en tots els àmbits laborals, principalment en els
sectors d’educació, sanitat, correus i, generalment, en el conjunt de la
funció pública. Respecte a l’esfera socio-política, aquí també la dona algeriana mostra una progressiva presència. En aquest sentit, les previsions
estadístiques apunten que en els pròxims anys la dona assolirà la cota del
40% de presència en l’àmbit associatiu, inclosos els partits polítics. Ja en
l’actualitat la presència de la dona en els instituts i universitats supera a
la dels homes.
Però no podem obviar una sèrie d’obstacles en el llarg camí de la integració i de la igualtat efectiva entre homes i dones a Algèria. Em refereixo a l’impacte de la globalització a Algèria, la primera manifestació
de la qual ha sigut la transformació de la nostra economia planiﬁcada a
una economia de mercat, amb els consegüents efectes en el mercat de
treball, sobretot en els sectors privat i informal.
Efectivament, la privatització de sectors econòmics complets i el tancament de moltes empreses que no complien les exigències de les organitzacions econòmiques internacionals, ha anat generant acomiadaments
massius. Paral·lelament, es van suprimir les subvencions i es van alliberar
els preus, cosa que va abocar la societat algeriana a patir un greu dèﬁcit
en el seu poder adquisitiu.
Aquesta situació ha provocat un augment de l’atur ﬁns a superar en
l’actualitat el 15%, així com la sortida massiva de les mestresses de casa
a treballar fora de la llar, obligades a acceptar qualsevol feina. Fins i tot
20

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

reﬂexions

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

21

reﬂexions

les universitàries i diplomades treballen
en condicions precàries i amb un salari
inferior al que els correspon pel seu nivell de formació. No resulta difícil imaginar en aquest context les nombroses
pressions que pateixen les dones com la
discriminació, l’exclusió i l’assetjament
en totes les seves formes.
D’altra banda, s’ha de ressenyar que
ﬁns el 2002 la presència de la dona al
sindicat era molt feble, ja que no conﬁava en l’acció sindical per moltes raons.
Podem destacar-ne les següents:
• Manca de campanyes de conscienciació i sensibilització en l’àmbit de
la dona treballadora amb la ﬁnalitat
d’aﬁliar-se al sindicat per defensar millor els seus drets.
• Escàs interès de les organitzacions
sindicals per la integració de les treballadores al sindicat.
• Rebuig de la dona a implicar-se en
l’acció sindical per l’exigència d’una presència contínua, reunions en horaris no compatibles amb les tasques domèstiques i l’obligatorietat de desplaçar-se
contínuament a visitar els centres de treball.

l’acció sindical i la difamen perquè s’allunyi del sindicat. Tot això contribueix a que la societat algeriana
tingui una mala visió de la dona sindicalista.

• Desconﬁança en el sindicat, ja que moltes dones pensen que el sindicat no fa res i és un mitjà per
apropar-se a la patronal per aconseguir només alguns
beneﬁcis i, per tant, estar al sindicat és una pèrdua
de temps. Creuen, així mateix, que els representants
sindicals no estan capacitats per afrontar els problemes dels treballadors en
els seus llocs de treball.

Per afrontar aquesta situació, el 10è congrés de la
Unió General de Treballadors Algerians (UGTA), en el
2000, va dictaminar en els seus estatuts la constitució
del Comitè Nacional de la Dona Treballadora, fet que
va tenir lloc el 17 de març del 2002 en la 1ª Assemblea
Nacional de la Dona Treballadora. Fruit de tot això
va ser la constitució d’un comitè nacional format per
91 membres i un departament format per 7 membres.

La dona algeriana ha conegut en els
Tanmateix, per sobre de
tot això, hi ha un obstacle
La creació del Comitè
últims temps un desenvolupament
persistent per a la integraNacional va suposar el
evident, especialment en l’àmbit
ció de la dona al sindicat:
punt d’inﬂexió en la inlaboral, i representa ja el 14,59% de
el masclisme d’alguns restegració de la dona en les
la mà d’obra activa.
ponsables sindicals. Encara
estructures de la UGTA,
hi ha una minoria signiﬁmitjançant
campanyes
cativa de quadres sindicals
de conscienciació i desenque no accepten la presència de la dona al sindicat, volupant un programa intensiu de formació sindical
menyspreen les seves qualitats i la seva disposició a adreçat a la dona treballadora en col·laboració amb
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el Departament d’Educació i Formació del sindicat.
Amb això s’ha aconseguit un major coneixement dels
drets laborals de les dones en el Codi de Treball i en
les convencions internacionals, així com capacitar les
delegades sindicals en la negociació col·lectiva, el treball en equip i l’acció sindical.

Actualment, el sector privat absorbeix el 70%
de l’ocupació del país, del qual el 53% correspon al
sector informal de l’economia, on les dones hi són
el 59% treballant en condicions precàries, sense cap
organització sindical que les representi i defensi, a
causa de la manca d’experiència sindical en organitzar el sector privat.
El gran repte de les dones
Aquest constitueix el
sindicalistes segueix sent com arribar
repte més important que
ha d’afrontar la UGTA al
als llocs de direcció del sindicat.
llarg dels pròxims anys.

Tots aquests factors
han aportat un augment
en l’aﬁliació femenina a
la UGTA, a més de propiciar l’accés de les dones a
les secretaries generals en
alguns sindicats locals. Delegades sindicals que destaquen per la seva audàcia i competència, a més ara
reben el suport i el reconeixement del lideratge de la
UGTA, especialment del secretari general, Sidi Said,
que periòdicament dóna instruccions a totes les estructures sindicals per tal d’integrar les dones en els
llocs de responsabilitat, tant a
nivell local com nacional. D’altra banda, s’ha de fer esment
que les famílies van també acceptant aquest nou rol de la
dona i l’ajuden a exercir les seves funcions sindicals.

No hem d’oblidar que
hi ha d’altres sindicats en el món menys representatius que la UGTA on les dones s’han integrat plenament i estan ocupant càrrecs en condicions d’igualtat
amb els homes. A Algèria això també és possible. Per
això caldrà rebutjar les ideologies caduques i la por a
que les dones transformin el sindicat.

Però el gran repte de les dones sindicalistes segueix sent
com arribar als llocs de direcció
del sindicat. Malgrat l’augment
de la seva presència i la seva
força en les estructures sindicals de base, la dona no està
present en les executives, i això
no és possible sense la voluntat
política de la direcció sindical,
cosa que esperem de l’executiva actual. No oblidem que el
futur de la UGTA està lligat a
la presència de les dones i els
joves al sindicat, perquè representen la majoria dels treballadors i són els sectors que més
pateixen el deteriorament de
les condicions de treball i l’atur
i constitueixen la majoria de la
mà d’obra del treball temporer
i informal.
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República Democràtica
del Congo,
per un desenvolupament
sostenible
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Saoka Kingolo
skingolo@uoc.edu
Expresident de l’Associació de Congolesos de Catalunya

De tant en tant, des de diversos àmbits socials de Catalunya, més
d’una persona s’ha pronunciat, arran d’una notícia nefasta difosa
als mitjans de comunicació, sobre els inefables i eterns conﬂictes
-versemblantment tribals- que succeeixen a la República Democràtica del Congo, ex Zaire1.
Deductivament, haurà tingut lloc en la ment sensata d’algun o
alguna patriota la comprensible idea que les poblacions de la R D
Congo i per extensió del continent africà no deuen haver assolit
allò que la humanitat contemporània pot considerar com a mínim
grau de civilització universal.
Se’n pot tractar de comprensible la condemna de societats actuals com ara les congoleses d’extemporànies, i admetre’n l’exclusió
de la civilització humana del segle XXI? La resposta seria aﬁrmativa
des de la consideració subjectiva que parlar del Congo als nostres
països ho fa un occidental que, en general, és culturalment tancat
quan processa l’elaboració cognitiva; generalment, basada en la
semi-ignorància benigna de societats culturalment llunyanes; amb
fonaments “normalment” plens de càrregues emocionals, les quals
estereotipadament negatives. Des d’aquesta premissa, o si es prefereix des d’aquesta constatació, o simplement des de l’intent de
visualització d’actituds naturalment humanes a voltes progressistes, me’n guardo de l’afany provocador, de generar un debat axiològic i essencialista sobre les imatges i consideracions col·lectives
i autoinculcades dels països empobrits, concebudes des de nacions
opulentes.
1. L’any 1971 la RDC va passar a dir-se Zaire en un programa global curiosament
dit de retorn a l’autenticitat africana. Un regne pre-colonial va existir a la part del
sud-oest de la RDC conjuntament amb territoris dels actuals república del Congo i
nord d’Angola.
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D’altra banda, tractaré d’elidir ex ante una estigmatització sistèmica de les expressions i opinions lliurement emeses, en principi, en la línia de reﬂexions
crítiques per a la construcció d’un món millor, més
just i més equitatiu econòmicament.
Què és la República Democràtica del Congo, llevat
dels seus conﬂictes ètnics amb gran protagonisme infantil, de les seves embrunies amb U de túnel llarg,
secular i estructural, del seu sistema político-administratiu intestinament corrupte i inoperant, etc.?

Una de les veus més autoritzades sobre la història
de la R D Congo, el professor Ndaywel è Nziem4, explica com la qüestió de la independència d’aquest país
l’any 1960 va “cristal·litzar les opinions del continent
africà en dos blocs”, el dels radicals amb el primer ministre congolès, Patrice Lumumba, al capdavant (grup
de Casablanca) i els moderats, inspirats passivament
pel president Joseph Kasa-Vubu (grup de Monròvia).
No és casualitat que l’embolicada sèrie de conﬂictes congolesos hagi causat el nombre més important
de víctimes i desplaçats (més de 4 milions segons els
organismes internacionals) i nogensmenys la major
implicació de forces armades, xifres només superades
per la primera i segona
guerres mundials.

El Congo democràtic és també aquell país al cor
del continent africà el primer cap de govern del qual,
Patrice Lumumba, va profetitzar que “dirà un dia la
seva paraula ... i ... escriurà
un dia la seva pròpia històEl Congo és aquell país al cor del
ria2,” una història conﬁnacontinent africà el primer cap de
da per la colonització en
govern del qual, Patrice Lumumba,
monograﬁes tribals, si puc
va profetitzar que “escriurà un dia la
atribuir-me una aﬁrmació
seva pròpia història”.
de l’il·lustre professor congolès Téoﬁle Obenga3.
La RDC és aquell país que va provocar la conferència de Berlín, perquè hi conﬂuïen perillosament
als seus territoris importants interessos geopolítics
de les potències occidentals de l’època: Estats-Units,
Gran Bretanya, França, Alemanya i l’antiga URSS,
principalment. Recordem que, entre d’altres, la RDC
és un dels primers productors mundials de diferents
recursos minerals com l’urani, el cobalt, l’or, el diamant, el coure, el zinc etc., i deté poc menys de la
totalitat de la reserva mundial del coltan, una font
nova de conducció energètica. Els experts han batejat d’escàndol geològic del món aquest gegant país
de cultura francòfon adoptada. A nivell geogràﬁc, el
Congo presenta una escandalosa varietat de fauna i
ﬂora, amb algunes espècies úniques.

En l’actualitat propera, la R D Congo es troba
en un procés de democratització efectiva rere
35 anys de dictadura ferotge del mariscal Mobutu Sese Seko i un llarg
període d’intent de transició. L’any 1997 un dinosaure marxista molt íntegre i
lluitador, Laurent Désiré Kabila, va aconseguir alliberar el país del règim d’un Mobutu políticament i metabòlicament acabat, al terme d’un pacte secret amb
el govern ianqui de torn. El pacte consistia en l’ajut
logístic amb absoluta garantia de poder i de seguretat a canvi d’una tutsització5 del règim polític i securitari del país, a més de concessions multimilionàries de
recursos nacionals.
Aquest pacte sentenciava una derrota hegemònica anunciada del monopoli tradicional francòfon
en la zona altament geoestratègica dels Grans Llacs,
al llevant d’aquest continent bressol de la civilització, segons egiptòlegs reconeguts. Les coordenades

2. En refer
activa de les potències internacionals, i passiva de les tropes de l’ONU en missió de pau en aquest país.
3. Téoﬁle Obenga és historiador i professor a la Universitat Marien N’Guabi de Brazzaville (República del Congo), entre d’altres.
4.
cophonie, Afrique Edition Duculot. 1998.
5. La problemàtica dels conﬂictes a la regió africana dels Grans Llacs té el seu origen en la difícil convivència bàsicament entre els grups
socials Hutu i Tutsi presents a Ruanda,
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de l’esmentat pacte, que s’emmarquen en la lluita
Amb aquest panorama de clara ingerència estranhegemònica i geoestratègica hereva de la Guerra gera pels reptes macro-geoestratègics i d’un elevadísFreda, conformen el rovell de l’ou, tant de les crisis sim preu polític internacional, resta analitzar l’actuabèl·liques com de les diﬁcultats de desenvolupament litat més recent del Congo un cop eliminat qui volia
endogàmic. Tant és així que algunes hemeroteques desfer la trampa amb la màxima potència mundial.
ﬁdedignes informen inequíEl 2006 dels dos canvocament sobre l’assassinat
didats a accedir a la
el gener del 2002 de l’home
funció de garant dels
que va aconseguir en un any
interessos d’aquesUna petita llum d’esperança rau en
aixecar de les escombraries
ta gran potència
l’àmbit del codesenvolupament. La
l’economia nacional contra tot
mundial natural, un
cooperació
tradicional
i
convencional
pronòstic, al marge i ﬁns i tot
era ex-senyor de la
al desenvolupament ha fracassat
amb el menyspreu descarat de
guerra pendent de
les institucions ﬁnanceres injudici al TPI per crims
rotundament a la República
ternacionals.
de guerra i contra la
Democràtica del Congo.
humanitat (J-P BemKabila, tot i alguns greus
ba); l’altre un pretès
errors comesos, va demostrar
ﬁll del darrer heroi
ser líder indiscutible i l’únic que va aconseguir un des- assassinat, president en funcions, designat sense la
envolupament integral del Congo -enyorat pràctica- més mínima preparació política a la primera investiment des la proclamació de la independència- en una dura. Cal explicar que tots dos comptaven amb sucurta legislatura marcada per una nova rebel·lió im- port internacional de procedència variada, i el segon,
portada. A la seva mort, el poble congolès acabava de més delfí dels EUA, va ser declarat vencedor d’unes
recuperar una empatia col·lectiva perduda en dèca- eleccions transparents, però amb una campanya desdes i heretada de l’assassinat Patrice Émery Lumum- compensada, front a una sèrie de candidatures de les
ba, que va dirigir el primer govern democràtic només quals alguns líders molt més valuosos.
durant mesos. Una casualitat fa que fonts solvents estableixin, també inequívocament, una relació directa
Sense caure en un afropessimisme, el paper clau
d’aquest altre assassinat amb un cúmul d’interessos a jugar per un desenvolupament més sostenible al
occidentals (França, EEUU, Bèlgica) i llurs respectius Congo dista de les nacions-estats i llurs governants en
serveis d’intel·ligència. Un altre politòleg i professor general. Una petita llum d’esperança rau en l’àmbit
congolès, Mbuyi Kabunda Badi6, de notòria solvència, del codesenvolupament. La cooperació tradicional i
analitza i explica minuciosament les seculars peripèci- convencional al desenvolupament ha fracassat rotunes i dimensions del conﬂicte del seu poble i profetitza dament a la República Democràtica del Congo i en
l’any 1999 la tràgica situació que coneixeríem poste- un grau inferior es pot dir el mateix de l’àmbit de la
riorment.
societat civil.

6. Mbuyi Kabunda Badi és doctor en Relacions Internacionals, professor investigador a Deusto i especialista en conﬂictes a l’Àfrica,
entre d’altres. Sobre el tema tractat consultar “El nuevo conﬂicto del Congo. Dimensión, internacionalización y claves.” Colección Casa
de África. Madrid 1999.
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Ignacio Ramonet

director de Le Monde Diplomatique
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Mikel Laburu

Ignacio Ramonet (Redondela, Pontevedra,
1943) és conegut sobretot per ser el director de
Le Monde Diplomatique, una publicació mensual
que ofereix anàlisis independents i rigoroses de
l’actualitat social, econòmica i política. Amb seu
central a París, Le Monde Diplomatique compta amb 68 edicions internacionals escrites en 26
llengües: 35 impreses (amb un tiratge total d’1,5
milions d’exemplars) i 33 edicions electròniques.
Ramonet és doctor en Semiologia i Història de la
Cultura i catedràtic de Teoria de la Comunicació.
És president d’honor de l’ONG ATTAC, fundada
per a la defensa de la taxa Tobin i s’ha convertit
en un referent internacional en la denúncia de
la globalització econòmica i el neoliberalisme.
Aquesta entrevista tracta precisament sobre
com ens afecta la globalització.
A vostè la frase de Marx: “proletaris de tots els
països, uniu-vos!”, què li fa pensar?
Em sembla que és una frase que hauria d’estar
d’actualitat, però ara potser caldria dir “precaris del
món, uniu-vos!”, o “globalitzats del món, uniu-vos!”.
La idea de Marx era, en deﬁnitiva, que l’era industrial,
el capitalisme, agredia per igual a tota una categoria
social, la dels treballadors o proletaris. Marx pensa
que mentre aquests no siguin conscients que són víctimes d’una mateixa lògica, reaccionaran d’una manera dispersa. En canvi, si s’uneixen poden convertirse en un interlocutor i obtenir millors condicions o
ﬁns i tot obtenir poder. La qüestió que es planteja
avui és: quina és la classe social sobre la qual hauria
de descansar un projecte crític de la globalització? Si,
per exemple, llancem un projecte crític sobre la globalització, qui compleix avui dia la funció de la classe obrera d’ahir? Aquesta és la pregunta que em fa
pensar la frase de Marx. A qui li diríem avui “uniu-vos
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“El sindicat té tendència a defensar només els
assalariats, que són els seus aﬁliats o potencials
aﬁliats, i en canvi no li interessa defensar els aturats”
contra la globalització”? Els precaris, els globalitzats
haurien d’unir-se contra la globalització.
Un politòleg francès, Alain Touraine, quan es va
celebrar a Barcelona el Fòrum de les Cultures, dins
del diàleg del treball, organitzat per CCOO i UGT i
davant d’un fòrum de sindicalistes, va dir que els sindicats ja no són l’avantguarda de la transformació
social i constatava que els nous moviments socials
han pres el relleu. Què creu vostè que hauria de fer
pensar això als sindicalistes?
Què és el que ha passat? Els sindicats obrers han
estat molt marcats pel projecte socialista o marxista,
que era el d’unir els treballadors de les fàbriques per
obtenir millors condicions de treball i de vida. Són
sindicats que han estat molt determinats per l’era industrial, però ara, amb la globalització, ens trobem
amb un capitalisme postindustrial. És un capitalisme
ﬁnancer, de l’especulació, i en aquest nou context els
sindicats obrers no tenen la mateixa agilitat i experiència, perquè es tracta d’una forma molt diferent de
comportament del capital. Davant de l’obrer, no hi ha
un patró sinó uns accionistes amb una concepció del
capital en termes de rendibilitat. Qui s’oposa frontalment a la globalització? Com diu Touraine, són els
moviments socials. Els sindicats en formen part, però
els que s’oposen més frontalment a la globalització
són els camperols. Curiosament, els que a l’era industrial representaven la tradició enfront de la modernitat -representada per la classe obrera- són avui els
que més protesten contra la globalització. Els camperols bolivians, els camperols brasilers del moviment
dels Sense Terra, els camperols africans del cotó, els
camperols indis, els camperols coreans... Recorda vostè el senyor que es va immolar, que es va cremar viu,
a la cimera de l’OMC de Cancún fa dos anys? Era un
camperol sud-coreà.
Hi ha líders com José Bové, Rafael Alegría (el coordinador de Vía Campesina, un moviment mundial
de petits i mitjans agricultors), el líder del Moviment
dels Sense Terra de Brasil... tots són camperols. És a
dir, que la classe obrera organitzada en els sindicats
-ja que no queden partits de classe obrera- no sembla
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haver pres la mesura del que representa la globalització i, en conseqüència, no s’oposa frontalment a
la globalització. Ha negociat amb la globalització a
cada país.
Quina és la principal diﬁcultat dels sindicats
avui?
És que el sindicat té tendència a defensar només
els assalariats, que són els seus aﬁliats o potencials
aﬁliats, i en canvi no li interessa defensar els aturats.
Per exemple, mentre hi ha el dia del treball: el primer
de maig, no hi ha el dia en què els aturats es manifesten. Els sindicats haurien d’inventar-ho, perquè
tot el món es mobilitzés a favor dels aturats. Els sindicats tampoc s’interessen pel que és la característica
principal del treball avui dia, que és la precarietat.
Segurament, perquè no han reﬂexionat sobre el que
representa avui dia la globalització, quina cosa és el
treball avui, quina cosa és el capital avui, quina cosa
és l’explotació avui. I si ho han fet, potser no han trobat les formes de mobilitzar els aturats i els treballadors precaris. Perquè, com es pot protestar quan un
és precari? Els que tenen un contracte “basura” no
gosen protestar per por de perdre la feina. Els sindicats tampoc no es preocupen massa per la deslocalització. Llavors tenim que, davant dels grans estralls
que produeix la globalització, els sindicats no hi són.
La globalització també pot oferir beneﬁcis als treballadors o tot són perjudicis?
Jo crec que tot són perjudicis, però si volem tenir
una mica de caritat cristiana podem dir que, a vegades, alguns poden tenir beneﬁcis; però cal adonar-se
que la globalització és el capitalisme en el seu estat
més soﬁsticat, més brutal i més exigent, sobretot en
la mesura que no hi ha cap tipus d’oposició. Després
de la caiguda de la Unió Soviètica i la conversió de la
Xina al capitalisme en l’àmbit de l’economia, el capitalisme no veu per què hauria de fer cap concessió.
Per això la lògica que domina les nostres societats és
la lògica del mercat: tot ho arreglarà el mercat, absolutament tot. Per això la lògica és que cal privatitzarho tot.
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cia, que fa que baixin els preus, però cada vegada que
baixen els preus això fa que la producció als nostres
països resulti massa cara i se suprimeixin llocs de treball. Llavors, el treballador, que estava content per
poder comprar sabates més barates, resulta que ﬁnalment no les pot comprar, perquè s’ha quedat sense
feina. Aquesta és la perversió del sistema. Ens creiem
que tots aquests productes més barats, gràcies a la
globalització, ens permeten arribar millor a ﬁ de mes,
però resulta que al ﬁnal acabarem molts a l’atur.
Quin contrapoder pot posar fre a les pretensions
de les multinacionals per decidir com ha de ser la globalització?

La deslocalització de les empreses és la conseqüència d’aquesta lògica, oi?
La deslocalització està plenament situada en
aquesta lògica. Les empreses produeixen als països
on els costos de producció són més reduïts i venen als
països on la població té un nivell de vida més elevat.
Això consisteix a produir a la Xina unes sabates per
tres euros, que quan es venen a Espanya valen 150€.
La globalització permet fer això, perquè ha trencat les
barreres, permet els moviments planetaris de capital,
ha anul·lat els aranzels duaners etc, però qui pagarà
els plats trencats? Els treballadors. I què se’ls “ven”
als treballadors? Se’ls diu: “Miri, vostè ha d’estar content perquè si aquestes sabates que valen 150€, si
no les haguéssim produït a la Xina, costarien 200€”.
Se’ls ven aquest suposat avantatge. Però, en realitat,
l’empresari està guanyant 140€ en aquestes sabates.
Gràcies a la globalització també hi ha més competèn-

Cal parar la globalització, perquè és un desastre.
El problema és que no tenim consciència que calgui
parar-la. Com la podem parar? Hi ha dues maneres:
la primera és intensiﬁcant els moviments socials, que
cada vegada hi hagi més gent que tingui consciència
d’això que estem dient, que deixem de ser enganyats
com a nens, perquè ens venen petits avantatges mentre ens suprimeixen enormes avantatges que teníem.
Es tracta d’exigir que no ens treguin els nostres drets,
que no es desfacin els serveis públics, que no es privatitzi l’educació, que no es privatitzi la salut, que
no es privatitzi res més i que, si és possible, que es
torni a nacionalitzar el que s’ha privatitzat. També cal
exigir que el que es produeixi es faci en funció de la
sostenibilitat del planeta, perquè estem davant d’un
canvi climàtic i el sistema de producció capitalista està
agreujant-l’ho.
La segona manera de frenar la globalització és que
no només cal treballar des de la base. Avui dia s’ha de
creure que és necessari prendre el poder -democràticament- perquè des de dalt també es poden canviar les coses. Perquè estem veient el que ha passat
a Amèrica Llatina, on la societat ha triat lliurement
dirigents que tenen un programa que consisteix a parar la globalització, nacionalitzant els recursos públics
per repartir els guanys entre la ciutadania i així oferir serveis públics d’escolaritat, de salut, de transport,
de vivenda, d’ocupació... ho veiem en els casos d’Evo
Morales a Bolívia, Chávez a Veneçuela, Correa a Equa-

“Després de la caiguda de la Unió Soviètica i la conversió
de la Xina al capitalisme en l’àmbit de l’economia, el
capitalisme no veu per què hauria de fer cap concessió”
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“Si tenim uns moviments socials conscients i mobilitzats
i uns polítics amb voluntat de controlar l’economia, a ells
se’ls pot unir la capacitat de maniobra dels consumidors”
dor, ho veiem en Lula o Kirchner al Brasil i Argentina
i veiem que avui es pot canviar la societat quan hi ha
una voluntat política des de dalt.
Què li diria a un alt executiu d’una transnacional
perquè es plantegés que hi ha altres valors més enllà
de la competitivitat i la productivitat?
Depèn de quin és el sector en què treballa aquest
senyor, però es pot demostrar en molts sectors. Si treballa en una transnacional estarà molt implicat en
l’exportació de béns produïts en països subdesenvolupats. Li diria que es podria plantejar si no li convindria més a aquest país que aquests béns, en compte
de ser exportats, es quedessin en el propi país. Per
exemple, Equador exporta petroli, però ha d’importar gasolina, i a un preu molt car, perquè no hi ha una
sola reﬁneria al país. Això és una aberració, perquè
pràcticament el que guanya venent el petroli cru ho
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gasta comprant petroli elaborat. Això és l’explotació
d’un país. Altres països exporten productes d’alimentació com blat, arròs, blat de moro, soja i al mateix
temps importen d’Europa excedents de producció. I
potser aquests països subdesenvolupats alimenten bé
la seva població? Primer cal preocupar-se pel tema de
la sobirania alimentària. La majoria dels països que
exporten productes d’alimentació tenen una part de
la seva població desnodrida i nens que es moren de
fam. La primera obligació d’un govern és donar de
menjar a la seva pròpia població i, després, exportar.
Creu vostè en la capacitat dels consumidors per
exigir una responsabilitat social a les empreses?
Sí, crec que pot afegir-se molt bé als dos frens de
la globalització que he comentat abans. Si tenim uns
moviments socials conscients i mobilitzats i uns polítics amb voluntat de controlar l’economia, a ells se’ls
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pot unir la capacitat de maniobra dels consumidors, seleccionant productes de comerç just, productes sostenibles i curosos amb el medi ambient,
productes amb una etiqueta que garanteixi que
s’han produït en unes condicions socials i laborals
justes, que les sabates no han estat fetes per nens,
o presoners, o dones mal pagades, o treballadors
sense Seguretat Social. En aquest cas, caldria introduir una taxa social que reverteixi en les organitzacions sindicals, o una taxa ecològica, si s’ha
perjudicat el medi ambient. Sigui com sigui, tot
moviment de ciutadans que té una consciència del
seu consum és molt positiu.
Com li explicaria a un ciutadà que la globalització ens afecta tots, en les nostres vides quotidianes?
Efectivament, la lògica de la globalització ens
afecta a tots, ara i aquí. Fixi’s que cap dels governs
europeus diu que augmentarà els impostos, però
no es pot dir que es donaran bons serveis públics
si no es compta amb els recursos necessaris. I quan
s’abaixen els impostos això vol dir que l’Estat com
a maquinària administrativa treballarà amb un registre més limitat. Se li diu al ciutadà “gastarem
menys” i això vol dir que hi haurà menys dispensaris, menys biblioteques, menys escoles i tot això
afecta la vida quotidiana de la gent. La supressió
dels serveis públics afecta especialment la gent
més humil. Els serveis públics són el seu patrimoni. Els que no tenen res, disposen almenys de les
biblioteques, del transport públic, de les escoles i
els hospitals. El dia en què això desaparegui, efectivament, no tindran res. Estem en una lògica en
què el patrimoni dels que no tenen res s’està reduint cada dia. Però és la lògica que es tracta de
vendre a les classes mitjanes que no tenen res a
veure amb els que no tenen res, perquè ja tenen
el seu propi patrimoni, la seva mútua sanitària, el
seu col·legi privat, viuen ja en un altre món.
A Amèrica Central una de les lluites contra la
globalització es concreta en la lluita popular contra els tractats bilaterals de lliure comerç (TLC) que
els governs de Nicaragua, Guatemala, El Salvador
i altres han ﬁrmat amb Estats Units. El problema
és que és només una minoria la que està mobilitzada, perquè la majoria està massa preocupada
per la supervivència de cada dia.

Això és perquè el Tractat de Lliure Comerç (TLC) els
sembla un concepte abstracte, quan resulta que els
afecta, ara i aquí, a la seva vida quotidiana. Si vostè és
un camperol salvadorenc i produeix blat de moro, pot
estar segura que a partir de la ﬁrma del TLC deixarà
de produir-lo, perquè, encara que sigui barat, el blat
de moro subvencionat dels Estats Units serà sempre
molt més barat. I tota l’agricultura de Nicaragua o
El Salvador desapareixerà, com ha desaparegut l’agricultura mexicana. A més, els camperols s’estan fent
depenents de comprar llavors a les transnacionals des
que han introduït els cultius transgènics. Resulta que
els fruits dels cultius transgènics no són reproduïbles!
Abans, el camperol reservava una part de la seva collita per replantar, ara, amb els transgènics, depèn del
proveïdor de llavors, que pot canviar-li el preu o la
qualitat. Així, el camperol deixa de controlar la seva
pròxima collita.
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Eva Miñarro Acosta
voltamon@telefonica.net
tècnica del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Julio César
Bazán Figueroa
president de la Central Unitaria
de Trabajadores del Perú
Julio César Bazán Figueroa és enginyer electrònic per
la Universitat Nacional d’Enginyeria del Perú. L’any 1981
va entrar a treballar al Ministeri de Transports i Comunicacions. Després de desenvolupar la seva activitat professional a l’Empresa Nacional de Comunicaciones del
Perú, l’any 1986 inicià la seva carrera sindical en ser escollit secretari general del Sindicato de Trabajadores de las
Empresas de Telefónica en el Perú y Sector Telecomunicaciones (SINTENTEL). Deu anys després, l’any 1996, va ser
escollit secretari general de la Federación de Trabajadores
de Telefónica (FETRATEL) i, actualment, és el president de
la Central Unitaria de Trabajadores del Perú.

Quina és la situació social i laboral del Perú?
L’endarreriment del Perú és conseqüència de la globalització i d’una llarga història de dependència. Fa massa temps que
el Perú viu una situació d’injustícia social i de desigualtat.
La globalització ha imposat un model de creixement basat
en la preeminència de les multinacionals, totalment oposat al
model de desenvolupament que el país ja havia assolit.
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Tot i que el Perú experimenta un creixement econòmic, tal i com constaten els indicadors macroeconòmics, la riquesa generada no es redistribueix i els
indicadors socials són cada cop pitjors. La pobresa
augmenta.
Hi ha desigualtats històriques que provoquen que
comunitats senceres del Perú, com són els pobles de
la selva i de la serra, es trobin en nivells molt bàsics
de desenvolupament.
En comparació amb altres països de la zona andina, quines són les condicions laborals del Perú?
Les condicions laborals de la zona andina són semblants i es caracteritzen per un atur molt elevat, una
ocupació molt precària.
S’ha desenvolupat una economia emergent de
subsistència, l’anomenada economia informal, ja que
el model econòmic existent exclou gran part de la població.
Només el 15 % de la població activa és assalariada
i pot exercir els seus drets laborals. De fet, són aquestes persones les que mantenen l’organització sindical.
La resta, el 85 % de la població activa, no els poden ni
exercir, els drets laborals.
Com és l’escenari sindical del país?
Dispers i dèbil. L’estructura econòmica només permet l’aﬁliació d’un petit grup de treballadors i treballadores, la resta s’incorporen al sindicat molt lentament. El 85 % de la població està al marge de les
organitzacions sindicals, la qual cosa les debilita.
D’altra banda, el model sindical del Perú i, en general, de la zona andina, afavoreix els sindicats d’empresa i diﬁculta l’enfortiment de les grans organitzacions sindicals.

Quins són els reptes de futur del sindicalisme del
Perú?
Transformar la situació anteriorment descrita mitjançant un canvi de model sindical. El sindicat s’ha
d’organitzar per sectors d’activitat econòmica, s’ha
d’enfortir i ha d’integrar els treballadors i treballadores de l’economia informal o autoocupats.
El sector dels treballadors autònoms el constitueixen petites unitats de negoci individuals o microempreses amb menys de 10 treballadors, que no es
poden aﬁliar a cap sindicat. La Llei no els ho permet,
atès que per aﬁliar-se a un sindicat necessiten un mínim de 20 treballadors/es. L’aﬁliació directa a un sindicat no està reconeguda legalment. Els canvis han
d’anar dirigits principalment a la integració dels treballadors/es autònoms.
Des de la seva fundació l’any 1993, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), ha
seguit el corrent renovador de l’Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) i ha ampliat el ventall d’organitzacions integrades a la central sindical. Així, diverses federacions del sector de
l’autoocupació i de tipus associatiu s’han incorporat
darrerament a la CUT. La Central té per objectiu la
transformació d’aquestes associacions en veritables
organitzacions sindicals, amb la ﬁnalitat que siguin
reconegudes jurídicament i passin a formar part activa del sindicat, la qual cosa vol dir que els seus membres estiguin representats i participin directament en
el sindicat.
Al marge de la CUT, qui conforma l’espai sindical
al Perú?
L’espai sindicat està conﬁgurat per quatre centrals
sindicals: la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores
del Perú (CTP), la Central Autónoma de Trabajadores

“Tot i que el Perú experimenta un creixement econòmic,
tal i com constaten els indicadors macroeconòmics,
la riquesa generada no es redistribueix i els indicadors
socials són cada cop pitjors. La pobresa augmenta”
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del Perú (CATP) i la Central Unitària de Trabajadores
del Perú (CUT). Tanmateix, hi ha entitats de tipus associatiu organitzades d’una altra manera i al marge
de les centrals sindicals.
La Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) és la més antiga i està vinculada políticament a l’Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA); agrupa persones assalariades, però té molt
poca representació.
La Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) té una clara orientació de sindicalisme
de classe. Només integra treballadors i treballadores
assalariats. En aquests moments estan duen a terme
un procés de renovació que està per concretar.
La Central Autónoma de Trabajadores del Perú
(CATP) se centra en els treballadors i treballadores
independents i autònoms, però només s’ha implantat al comerç ambulant. La CATP va estar aﬁliada a la
Confederació Mundial del Treball (CMT).
Finalment, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), a la qual represento i que està
associada a l‘Organización Regional Interamericana
de Trabajadores (ORIT) i a la Confederació Internacional Sindical (CIS). La CUT integra treballadors/es del
sector privat, del sector públic i autònoms del comerç
ambulant, la indústria i els serveis. També integra les
persones treballadores amb discapacitat.
Es pot parlar d’una estratègia sindical comuna a la
regió andina?
Es pot parlar d’una estratègia sindical comuna,
però no és completament operativa. S’avança de manera conjunta mitjançant el Consejo Laboral Andino,
que és l’òrgan integrador de les centrals sindicals andines i d’una coordinadora que articularà l’estratègia
sindical comuna.

Quina és la història, l’estructura i el grau d’implantació de la CUT – Perú?Comencem per la història.
La CUT es va fundar l’any 1993 per fer front a la
dictadura de Fujimori, instaurada l’any 1992 mitjançant un cop d’Estat personal.
Les confederacions sindicals existents no integraven tots els treballadors i treballadores, i encara
menys els treballadors autònoms. La CUT va decidir
integrar-los després d’un intent d’uniﬁcació dels sindicats infructuós.
La Central va fer front a moltes diﬁcultats per obtenir el reconeixement jurídic i va necessitar més de
cinc anys per obtenir el registre sindical, la qual cosa

“S’ha desenvolupat una economia emergent de
subsistència, l’anomenada economia informal,
ja que el model econòmic existent exclou
gran part de la població”
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“Només el 15 % de la població activa és assalariada i
pot exercir els seus drets laborals”
va aconseguir l’any 1998. Amb la pressió exercida sobre el Govern de Fujimori i l’ajuda del sindicalisme
internacional es va aconseguir, ﬁnalment, el reconeixement legal.
L’any 1999 es va realitzar un segon congrés per
agrupar de nou les federacions i elaborar un pla estratègic amb la ﬁnalitat d’enfortir-les i donar una
empenta a les federacions regionals. En aquests moments, hi ha divuit federacions regionals i set de sectorials.
L’enfortiment de la democràcia, de la pròpia organització i la defensa dels drets humans laborals són
les principals línies d’actuació.
I l’estructura?
La CUT s’havia estructurat al voltant d’un Comitè Executiu on estaven representats tots els sectors.
Constava d’una presidència i tres vicepresidències,
que representaven els sectors: privat, públic i informal (autoocupació). També disposava d’un equip de
direcció per desenvolupar les activitats relacionades
amb la premsa, l’economia... Però l’any 2003 aquesta
estructura va canviar, amb la ﬁnalitat de tenir unitat
d’acció i direcció, de manera que les tres vicepresidències es van reduir a una. No obstant això, el resultat tampoc ha estat satisfactori i, actualment, la
Central es planteja millorar l’estructura, mitjançant la
renovació dels seus estatuts. En resum, la CUT té una
estructura territorial i sectorial dirigida per un comitè
executiu.

La Confederación Unitaria de Trabajadores del
Perú pretén assolir un model de llibertat, igualtat i
justícia social, és a dir, un model de relacions laborals
democràtiques on tinguin cabuda la concertació social i la negociació col·lectiva. Ens agradaria assolir un
model de societat participativa, per això les organitzacions com la CUT s’han d’enfortir.
El procés d’unitat sindical mundial i americà ens ha
inﬂuït positivament i esperem traslladar aquest procés d’unitat a la societat peruana.
Quin ha estat el posicionament del sindicat davant l’aprovació del Tractat de Lliure Comerç (TLC)?
El Tractat de Lliure Comerç (TLC) es va plantejar
després de l’intent de constitució d’una àrea de lliure comerç a Amèrica. L’intent en qüestió pretenia regular allò que la globalització ja havia assolit sense
normes, és a dir, donar carta blanca a les empreses
multinacionals, restringir el desenvolupament de
l’economia local, sobreexplotar els recursos naturals
i no considerar les qüestions relacionades amb la sostenibilitat ambiental.
Atès que l’àrea de lliure comerç a Amèrica no es
va consolidar, es va pactar el TLC de manera bilateral
i sense cap regulació, sense els beneﬁcis d’una bona
negociació i amb un elevat risc.
La CUT rebutja la negociació del TLC; considera
que no beneﬁcia el país i manifesta de maneres diverses el seu desacord.

El sindicat té representació a divuit regions i a set
activitats econòmiques: agricultura, transport, telecomunicacions, sector petroler, microindústria, comerç i
serveis. Els treballadors/es rurals s’estan incorporant a
la CUT a través de les organitzacions de camperols de
cadascuna de les regions. Un altre sector que s’està
integrant és el dels miners del nord del país –defensors del medi ambient– i el sector portuari.

El TLC no ha estat ratiﬁcat pels Estats Units i el poble peruà s’ha manifestat reiteradament en contra de
la seva signatura. Tanmateix, les aliances del Govern
del país després de les darreres eleccions només han
fet que recolzar el TLC.

Quin és el model social i de relacions laborals que
defensa la Central per a la societat peruana?

Els primers perjudicats seran els treballadors/es
autònoms i autoocupats, així com les microempreses.
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“La CUT es va fundar l’any 1993 per fer front a la dictadura de Fujimori, instaurada l’any 1992 mitjançant
un cop d’Estat personal”
L’Estat peruà els deixarà de comprar els seus productes o serveis per comprar-los a les microempreses dels
Estats Units d’Amèrica.

A nivell d’empresa mitjançant la formació dels
membres dels Comitès de Seguretat i Higiene Ocupacional amb la ﬁnalitat d’eliminar els materials tòxics.

A més, l’agricultura subvencionada dels EEUU deixarà els agricultors peruans locals sense possibilitats
de competir. Cal ser conscients que al Perú moltes famílies viuen de l’agricultura i que es veurien afectades sense cap tipus de compensació a canvi.

A nivell de país, mitjançant la pressió sobre les explotacions mineres perquè no contaminin l’aigua ni
destrueixin l’agricultura del país de la qual viuen moltes famílies.

Finalment, els Estats Units d’Amèrica controlarien
la biodiversitat, el saber i els coneixements tradicionals del país, és a dir, la recerca, la innovació i les patents.
Quines línies ha impulsat el sindicat pel que fa a la
igualtat de gènere?
La Central fa seves les línies del sindicalisme internacional, és a dir, les de la CIS i les de la ORIT. Així,
promou la participació de les dones i els joves en el
sindicat. Els estatuts estableixen quotes de participació femenina, del 30 % a la direcció, que ja han estat
àmpliament superades. Avui dia, la participació femenina és del 40 % i l’objectiu és arribar a la paritat.
I en qüestions mediambientals o de minories ètniques?
En relació amb les qüestions mediambientals, s’està treballant en dos àmbits: d’empresa i de país.

Cal dir que moltes de les persones que han lluitat
pels drets ambientals han estat represaliades i empresonades. La lluita és molt dura i ensopega frontalment amb els empresaris miners.
Amb relació a les minories, el sindicat té una Secretaria d’Afers Camperols que agrupa els treballadors/
es camperols de la serra i de la selva.

Com valora el sindicat la cooperació sindical entre
el Nord i el Sud i, concretament, la cooperació des de
Catalunya?
La defensa dels drets laborals al món depèn de la
unitat, de la cooperació i del treball conjunt de tots
els treballadors. Des del Perú, expressem la nostra
satisfacció amb les polítiques de la Unió General de
Treballadors de Catalunya destinades a recolzar la
cooperació amb la zona andina i amb el treball de la
Fundació Josep Comaposada.
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Salvador Duarte
sduarte@catalunya.ugt.org
president de la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya)
FOTOGRAFIES: Pep

Caballé

Economia informal,
autònoms i sindicalisme
Un dels fenòmens més generalitzats a tots els països en via de
desenvolupament, i particularment en els de l’Amèrica Llatina, és
la forta expansió en els últims anys de la denominada economia informal, que afecta fonamentalment el comerç detallista, però que
també es detecta en els sectors productius i de serveis a les empreses
i les famílies.
No es poden trobar similituds actuals entre aquesta economia
informal i la denominada irregular o submergida coneguda en els
països europeus, entre altres, per aquestes raons:
• L’economia submergida residual té una voluntat de defraudació, mentre que la informal és només un sistema de supervivència.
• L’economia submergida rebutja els marcs de referència, mentre que aquests marcs ni tan sols existeixen per a la informal.
• L’economia submergida implica gairebé sempre l’explotació
d’uns sobre la majoria, la informal està protagonitzada individualment per cada productor o comerciant i no existeix habitualment dependència de tercers.
Un recent estudi del professor austríac Friedrich Schneider, de la
Universitat Kepler, xifra el volum de l’economia informal en aproximadament 9.000.000.000.000 $, 9 bilions de dòlars. El volum oﬁ-
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cial de l’economia mundial és de $39 bilions i el de
l’economia dels Estats Units és de $9 bilions, per tant,
la informalitat mundial afegeix una altra economia
equivalent a la dels Estats Units. Això ens dóna una
idea de la seva magnitud i pes en el món.
De la informació proporcionada per l’equip d’OIT/
SIAL (Sistema d’Informació per a Amèrica Llatina i el
Carib) i de les dades publicades pels estats, es desprèn
que als països de l’Amèrica Central aproximadament
el 70% de la població activa es troba en el denominat
sector informal.

1) Des del punt de vista territorial, s’està donant
suport tècnic per a la creació d’estructures pròpies de
representació del sector, i la formació i capacitació de
quadres. En alguns països com Nicaragua o El Salvador, a més, s’han posat en marxa iniciatives com ara
mútues de salut o fons renovables per dotar de microcrèdits els emprenedors locals.
Com a resultat d’aquesta primera línia de cooperació, pràcticament en tots els països d’Amèrica Central
s’ha aconseguit generar estructures pròpies d’organització, estructuració i representació del sector informal.

Ara bé, una anàlisi detallada de l’evolució de les taxes de PA (població activa)
i del mercat laboral permet
veure que no sols augmenta
el sector informal, sinó que
paral·lelament en el mercat laboral es produeix una
destrucció gradual de llocs
de treball (majoritàriament
al sector públic).

A tall d’exemple, la
Confederación de TrabajaAls països de l’Amèrica Central
dores por Cuenta Propia de
aproximadament el 70% de la
Nicaragua que, en poc més
població activa es troba en el
de dos anys des de la seva
denominat sector informal.
constitució, reuneix 22.000
treballadors en 67 federacions o la FOSSIEH a Hondures, que també està tenint un desenvolupament espectacular, amb més de
10.000 aﬁliats.
Estem, per tant, davant d’una situació que des d’un
punt de vista sindical pot resultar paradoxal. Mentre
Aquest tipus d’organitzacions, als països respecles centrals sindicals intenten millorar les condicions tius, s’estan convertint en el referent i interlocutor de
econòmiques d’un grup cada vegada més reduït d’as- les diferents administracions, amb la consegüent artisalariats, pràcticament el 70% dels treballadors estan culació de programes especíﬁcs per a l’aﬂorament de
desestructurats i sense un model d’organització que sectors informals. Bon exemple d’aquesta tasca d’inrepresenti els seus interessos, tot i ser el col·lectiu que terlocució és la posada en marxa d’un centre permagenera més riquesa.
nent d’artesania i degustacions típiques a San Pedro
Sula, fruit de la col·laboració del govern municipal i la
Un col·lectiu amb escassa o nul·la formació, sense FOSSIEH.
accés a mitjans de producció, immersos en una economia global amb una visió basada en la supervivència
Una altra de les línies principals de treball és la
i en el dia a dia, fa que sigui summament difícil ge- tasca reivindicativa respecte als governs, prenent com
nerar una visió i consciència col·lectiva que permeti a base la creació de l’Estat de benestar (salut, educaalbirar un horitzó de millores en la seva situació. Si ció, etc.) i d’un nou model ﬁscal que doni cabuda a
a això hi sumem governs oligàrquics, polítics neoli- l’emprenedor/treballador autònom. En aquest sentit,
berals submisos als interessos de les transnacionals, s’ha pogut constatar la similitud existent entre tots
corporacions sense escrúpols i, a més, hi afegim un els països que conformen l’àrea centreamericana, on
inexistent sistema de protecció social, o un sistema els avanços aconseguits són mínims i pràcticament no
sanitari en mans del sector privat, tindrem una apro- existeix ni un esbós d’Estat del benestar (amb l’excepximació a la realitat centreamericana.
ció de Costa Rica).
Per tot això, des de la UGT de Catalunya (Fundació
Josep Comaposada i CTAC), i amb l’objectiu marcat
d’un futur aﬂorament i regulació del sector informal,
s’està treballat en diverses línies de cooperació.
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Per tot això, i amb vista a donar una solució global
a problemàtiques semblants, es decideix actuar amb
polítiques supranacionals i encaminar els esforços de
totes aquestes organitzacions a la Red SEICAP.
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2) Des de l’àmbit regional, s’ha generat la Red SEI- mís de lluitar i defensar en el seu conjunt les reivinCAP com a coordinadora de les diferents organitzaci- dicacions del sector informal. A més, aquesta aliança
ons que conformen l’àrea centreamericana, que pro- obre les portes a la participació de la Red SEICAP a
porciona no sols un punt de trobada on intercanviar nivell mundial, perquè, en un futur, aquestes probleles diferents realitats i experiències dels països que la màtiques puguin treballar-se des de la Confederació
componen, sinó que a més actua com a motor ideolò- Sindical Internacional i ﬁxar, per tant, estratègies
globals en la lluita contra
gic i estratègic que planiﬁles polítiques neoliberals
ca i coordina les polítiques
que castiguen el món.
comunes. La Red SEICAP,
Mentre les centrals sindicals intenten
a més, s’estructura partint
millorar les condicions econòmiques
de la base de les noves
Per tant, els fruits
tecnologies que li permet
d’un grup cada vegada més reduït
d’aquest treball de cooun nivell de participació
d’assalariats, el 70% dels treballadors
peració, no sols s’estan
i de resposta alt. A més,
estan desestructurats, tot i ser el
traduint en millores puncom a estructura regional,
col·lectiu que genera més riquesa.
tuals sobre les condicions
permet la interacció amb
del col·lectiu, sinó que
altres organitzacions regis’estan generant organitonals, i la participació en
zacions amb un discurs propi que, al seu torn i gràciun món cada vegada més globalitzat.
es als seus nous quadres sindicals, estan expandint i
Com a aliances estratègiques, la Red SEICAP s’ha generant una consciència col·lectiva de canvi, canvi
incorporat com a membre de ple dret a la Plataforma que tendirà a aconseguir el difícil repte de sortir de la
Sindical Común Centroamericana (PSCC), assumint, informalitat i competir en igualtat de condicions en
per tant, el moviment sindical organitzat el compro- un mercat mundialitzat.
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Juan Martín
stextil@ﬁaugtcatalunya.org
secretari del sector tèxtil de la FIA de la UGT de Catalunya

Los derechos laborales
en el sector del textil
La globalización podría tener ventajas para todos,
ventajas suﬁcientes para no estar justiﬁcado estar en
contra del proceso de globalización en su conjunto.
Algunas de las medidas que podrían ayudar mejorar
la globalización son promover el comercio justo, ayudar a industrializar el Tercer Mundo para mejorar sus
economías, condonación de la deuda a los países mas
pobres, etc. Sin embargo, la globalización controlada
por las multinacionales ha sido un pretexto para que
las grandes empresas del sector textil y la confección
hayan deslocalizado su producción a países en los
que los salarios y las condiciones de trabajo permiten
grandes beneﬁcios; estas empresas son conscientes
de que en estos países no existe ningún tipo de legislación que proteja a las trabajadoras, menores de
edad en muchos casos, de las condiciones de trabajo
existentes.
En el mundo trabajan más de veinticinco millones
de mujeres en la industria del textil; sin embargo, la
creación de empleo en estos países no ha mejorado
las condiciones de vida de los trabajadores y trabaja-
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doras, puesto que los bajos salarios (10 céntimos de
euro la hora en Blangladesh, 30 céntimos en China y
Bulgaria y 70 céntimos en Marruecos) no les permiten cubrir las necesidades básicas; las condiciones de
miseria a las que están sometidas sólo sirven para aumentar escandalosamente los beneﬁcios de las grandes empresas.
El 70% de las prendas de vestir se fabrican en países en vías de desarrollo. De hecho, la producción
de prendas españolas hechas fuera de España sigue
creciendo. Más del 40% de las prendas de “marca
española” se producen en China, India, Bangladesh,
Marruecos y países del este de Europa, donde no existen garantías de cumplimiento de los derechos laborales internacionales.
Las mujeres son las principales victimas de esta situación. Representan en España el 60%, el mismo
porcentaje que en Catalunya, y porcentajes entre el
80% y el 90% en los países asiáticos, de la fuerza de
trabajo en el sector de la confección. El cumplimiento
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de los derechos laborales adquiere en su caso mayor enfrenta tanto la empresa como las organizaciones
relevancia por la especial vulnerabilidad que sufren. sigue siendo cómo llevar a la practica los códigos de
Realizan en general tareas de menor caliﬁcación, es- conducta, es decir, cómo convertirlos en instrumentos
tán expuestas al acoso moral y sexual en el trabajo creíbles, cómo comprobar la ﬁabilidad. Desgraciaday se diﬁculta su derecho
mente, hay en estos moa ejercer la sindicalizamentos pocos ejemplos
ción, sufren poblemas de
de sistemas de veriﬁcaseguridad e higiene y en
ción ﬁables.
En el mundo trabajan más de
general y soportan mayor
veinticinco millones de mujeres en la
precariedad que los homAlgunas
compañías
industria del textil.
bres.
españolas de confección
han comenzado a tomar
Los códigos voluntarios
medidas para promover
de conducta son uno de
la protección de los delos temas de debate más intensos dentro del movimi- rechos de los trabajadores y trabajadoras de toda la
ento social corporativo. Y a pesar de la proliferación cadena de producción. Hasta el momento, han elabode códigos e iniciativas de monitoreo y veriﬁcación de rado códigos de conducta, por lo general individuales,
empresa y de interés múltiple. El mayor desaﬁo que cuyo cumplimiento es dudoso y que se basan habitu-
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almente en los convenios de la OIT. Estas medidas no
están siendo efectivas por los siguientes motivos:
1. Las veriﬁcaciones del cumplimiento de los
códigos de conducta no se realizan con la suﬁciente ﬁabilidad.
2. Los procesos de auditorías suponen habitualmente una dudosa aproximación a las relaciones laborales, por lo general son manipuladas
por las empresas, confeccionadas con trabajadores seleccionados por las empresas y con
aviso previo, lo que permite ocultar irregularidades.
3. El ejercicio de la libertad sindical está sujeto
a fuertes limitaciones en la mayoría de las empresas proveedoras, por lo que no existen en
general instrumentos sindicales de representación, por lo que es difícil cualquier tipo de
negociación. En algunos casos, esta diﬁcultad
también existe en las empresas de referencia.
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4. Aunque algunas multinacionales españolas
han aceptado ya la visita sindical a algunos talleres proveedores en diferentes países, la comprobación de las condiciones de trabajo por los
sindicatos de estos países y de los de las propias
multinacionales se ve diﬁcultada por las propias empresas multinacionales, puesto que se
niegan a dar la lista completa de sus proveedores.
5. La mayoría de las empresas no ejercen una
política socialmente responsable de compras,
no exigen a los proveedores el cumplimiento
de los códigos de conducta, sino que exigen
precios más ajustados y esta reducción de precios repercute en la precarización de las condiciones de trabajo.
Para garantizar condiciones dignas de trabajo a
las trabajadoras del textil y la confección es necesario que todas las empresas multinacionales acepten
negociar un código de conducta para todo el sector,

accions

puesto que estas empresas proveedoras por lo general trabajan para varias marcas; por ello, más allá de
las prácticas responsables que puedan llevar a cabo
empresas concretas es necesario que el sector en su
conjunto y liderado por la organización patronal modiﬁque su sistema de gestión y establezcan sistemas
para garantizar el cumplimiento de los códigos negociados.

Debe contar con la participación de los representantes de los trabajadores de las empresas, así como de
los sindicatos que organizan a los trabajadores, tanto
del país de la empresa principal como de los países de
su cadena de producción. Junto con las federaciones
sindicales supranacionales.

Es necesario ofrecer información al consumidor sobre la trazabilidad del producto acabado, de manera
que se garantice, mediante organismos de certiﬁcación independiente y ﬁaEs necesario ofrecer información
ble, que ha sido fabricado
en condiciones sociales y
al consumidor de manera que se
medioambientales dignas.
garantice, mediante organismos de

Es por ello que desde
FIA-UGT manifestamos que
no existen garantías suﬁcientes para saber si la ropa
que fabrican las marcas
españolas se ha fabricado
respetando los derechos
certiﬁcación independiente y ﬁable,
laborales de las trabajadoPedimos al Gobierno
que el producto ha sido fabricado
ras y trabajadores en toda
español
que establezca un
en condiciones sociales dignas.
la cadena de producción,
marco legal que promuey por ello, además de las
va y fomente la responsaempresas, sería necesario
bilidad social corporativa
que la patronal y el Gode las empresas españolas.
bierno establezcan los mecanismos necesarios para Este marco debe contemplar el desarrollo de una poello.
lítica adecuada de incentivos, que premie y aliente
a las empresas españolas a desarrollar su RSC; y que
Concretamente, se deberían deﬁnir estándares garantice que nuestras empresas operan en países
laborales básicos a través de un código de conducta terceros conforme al cumplimiento de la normativa
basado en la normativa internacional a cumplir por internacional. El Estado debe ser el primer garante
las empresas del sector de la confección, asegurando del cumplimiento de los tratados y convenios internasu veriﬁcación por organismos de certiﬁcación don- cionales que haya ﬁrmado.
de tengan cabida las diferentes partes interesadas.
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Chakir el Homrani
celhomrani@catalunya.ugt.org
portaveu nacional
d’AVALOT Joves de la UGT de Catalunya

Cooperació entre
l’Avalot i la CDT
Des de l’Avalot portem diversos anys impulsant i consolidant el nostre treball en l’àmbit de la cooperació. El nostre treball en aquest àmbit
ha estat molt lligat amb les vacances solidàries que portem realitzant
des de fa més de cinc anys. Amb aquestes vacances solidàries hem volgut crear un espai de sensibilització per als nostres aﬁliats i aﬁliades
a partir de la coneixença directa dels països i realitats socials sobre les
quals treballem. D’aquesta manera hem portat joves a El Salvador, a
Chiapas i al Marroc.
Aquestes vacances també han sigut en unes quantes ocasions els embrions de projectes de cooperació que hem desenvolupat. Aquest és el
cas del Marroc, a partir del grup de companyes i companys que van anar
el 2003 a aquestes vacances solidàries, organitzades conjuntament amb
la Fundació Josep Comaposada i la CDT, per tal de conèixer els centres
de formació per a treballadores que s’impulsaven al nord del Marroc.
A partir d’aquesta experiència i de diverses trobades, vam impulsar
el primer projecte de cooperació amb la CDT amb participació de l’Avalot. Aquest projecte es va centrar en la formació de joves sindicalistes
de la CDT en el nou Codi de Treball, de cara a que aquests fessin difusió
dels nous drets laborals i sindicals que contempla aquesta normativa.
Vam treballar sobre la lògica que el primer que ens cal per defensar els
nostres drets és conèixe’ls.
L’experiència va ser un èxit, i partir d’aquesta ha sorgit el projecte
que actualment estem desenvolupant de suport a la creació del Departament de Joventut de la CDT. Aquest projecte s’emmarca, en primer
lloc, en una demanda de la contrapart (no tindria sentit desenvolupar
un projecte que no fos demandat per la contrapart), que té com a objectiu treballar entorn dels drets laborals, que mai hem d’oblidar que
formen part dels drets humans, amb el col·lectiu que més pateix l’atur i
la situació laboral marroquí, els joves.
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Ara aquest treball
tar un projecte innovador
amb els joves es planteja
en l’àmbit de la cooperades d’un àmbit clarament
ció del nostre país, que se
nou. En primer lloc, és té
centra a col·laborar per
El projecte que actualment estem
molt clar que la millor
crear una estructura sindesenvolupant és el suport a la
manera de treballar amb
dical jove.
creació del Departament de Joventut
joves és donant-los el
de la CDT del Marroc.
protagonisme, el treball
Aquesta estructura ha
dels joves per als joves.
d’aconseguir ser un espai
En segon lloc, que la mide participació pels joves
llor manera de defensar
del sindicat, alhora que
els drets laborals és per la via dels sindicats, enfortint ha de tenir la capacitat d’apropar més joves al sini consolidant les seves estructures, perquè puguin re- dicat, de cara a treballar per la millora de la situació
alitzar les seves funcions sota la lògica de la unió dels sociolaboral dels joves marroquins. Millora per a la
treballadors i treballadores per a la defensa dels pro- qual no hi ha agent més efectiu que un sindicat propi
pis drets. Per aquests motius ens vam atrevir a presen- i fort.
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De cara a la realització d’aquest projecte s’estan portant a terme diverses
accions. Com va ser l’estada de quinze
dies del company responsable de la CDT
encarregat de tirar endavant aquest projecte. La seva estada va coincidir amb la
V Assemblea Nacional de l’Avalot i va servir per conèixer el nostre funcionament i
com vam realitzar els preparatoris de la
nostra assemblea. Ja que un dels objectius de la calendarització d’aquest any és
ﬁnalitzar-lo amb la celebració de la seva
primera assemblea. També amb aquest
objectiu, el passat 20 d’abril, un company de l’Avalot va viatjar a Casablanca
per participar en una trobada de setze
joves sindicalistes de la CDT en representació de les diverses regions del Marroc.
Aquests es van trobar per preparar el pla
de treball del que resta del 2007, pla que
els ha de permetre encarar la realització
de l’assemblea a ﬁnals de l’any.

Un representant d’Avalot, joves de la UGT, participa en una trobada
de joves sindicalistes de la CDT a Casablanca

El paper de l’Avalot en aquestes accions està sent
d’intercanvi d’experiències i d’acompanyament a parEls sindicats s’han caracteritzat des de
tir de la nostra realitat. Però sent plenament conscila seva fundació per tenir una clara
ents que el sindicalisme, i especialment el jove, ha de
vocació internacionalista.
ser ﬂexible en les seves estructures i adaptades a la realitat sobre la qual s’actua. Això ens fa ser conscients
que no hi ha un únic model. A la vegada, aquesta experiència ens està aportant molt, i hem
d’agrair l’aposta de la Fundació Josep
Comaposada per introduir aquesta perspectiva jove en la cooperació sindical i la
de l’Ajuntament de Granollers per ﬁnançar aquest projecte. Estem segurs que la
perspectiva d’actuar sobre el futur d’una
societat com som els joves en la cooperació sindical és un encert que ens pot
permetre actuar sobre el present, alhora que ediﬁquem les bases per un millor
futur. Per una altra banda, per nosaltres
aquest projecte va molt més enllà de la
cooperació sindical: té un sentit en l’actual acció sindical. Els sindicats s’han caracteritzat des de la seva fundació per
tenir una clara vocació internacionalista. Aquesta vocació ha estat lligada a la
certesa que la millora de les condicions
de vida de les treballadores i els treballadors no es pot donar si no es dóna a tot
Es crearà una secció de joves al sindicat CDT del Marroc amb el
suport de l’Ajuntament de Granollers
arreu. Aquesta vocació internacionalista
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que s’ha anat perseguint des de la fundació, actualment ha de continuar sent una de les característiques
principals del sindicalisme. Per això tot exercici de collaborar en l’enfortiment del sindicalisme a qualsevol
país, especialment dels anomenats països del Sud, i
de la generació d’estratègies conjuntes forma part de
la més important acció sindical que podem realitzar
al segle XXI.
Per tots aquests elements, considerem des de l’Avalot un encert desenvolupar accions que tinguin com
a objectius claus la millora de les condicions laborals
a partir de l’acció dels agents socials propis dels paï-

sos amb els quals cooperem, ja que és una cooperació
que tindrà una durada en el temps més extensa que
no pas la del ﬁnançament d’aquests projectes. Pel fet
que aquests agents poden enfortir la seva estructura
per poder seguir actuant més enllà de les dates dels
projectes de cooperació. Per una altra banda, també és important assenyalar que el treball d’aquests
agents també repercuteix en la nostra situació, ja que
en una economia globalitzada no es pot lluitar per la
millora de les condicions laborals de manera aïllada:
és necessari que aquesta vocació internacionalista és
converteixi en acció internacional.
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Fotògraf Jordi Play • Personatge JL Rodriguez Zapatero
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Manel Galgo Iserte
mgalgo@ati.es
secretari de Gramenet Imatge Solidària

La imatge
com a vehicle solidari
Santa Coloma de Gramenet és una ciutat del cinturó industrial de Barcelona, que en el darrer segle
va sofrir una profunda transformació urbana i sociològica, que va portar a un canvi del món rural al món
urbà. Durant els anys 60, es consolida un sector de la
població molt sensibilitzat amb els aspectes socials,
culturals i solidaris i conseqüència d’això es crea una
xarxa d’entitats i grups actius en aquests aspectes.
Avui, quan la ciutat ha consolidat les onades migratòries dels anys 1950-1970, s’enfronta a un nou i fort
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corrent migratori de composició molt diversa (origen,
religió, cultura...), que torna a evidenciar la diversitat
de les cultures i la necessitat de potenciar els valors
de la solidaritat i de la justícia.
És dins d’aquest marc que, el novembre del 2004,
un grup de ciutadans i professionals de la fotograﬁa amb sensibilitat social, a proposta d’un fotògraf
colomenc: Joan Guerrero, recollint una experiència
anterior, funden GRAMENET IMATGE SOLIDÀRIA,

Fotògraf Francesc Melcion • Personatge Pere Casaldaliga
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associació sense ànim de
lucre, que té com objectius, fonamentalment, el
desenvolupament d’activitats relacionades amb
temes solidaris, culturals i
de sensibilització social.

Som molt conscients que amb això no
arreglarem el món, però ens sentim
part d’una xarxa mundial de
romàntics solidaris.

Per aconseguir els objectius fundacionals, l’associació realitza un seguit d’activitats diverses: exposicions, conferencies, publicacions, projeccions, etc.,
en les quals es procura transmetre un seguit de valors
mitjançant la imatge; l’àmbit d’aquestes activitats es
realitza bàsicament a Catalunya, encara que també
estem presents a la resta de l’Estat i, en un futur, en
altres països del món.
El fruit que es persegueix amb aquestes activitats
és doble: la sensibilització social i l’obtenció de recursos econòmics, que són utilitzats en el ﬁnançament
de projectes solidaris arreu del món.

En els projectes de
l’associació,
participen
diversos fotoperiodistes
catalans i també de la
resta de l’Estat, aportant
desinteressadament les
seves fotograﬁes de caire social.

La presentació en societat de l’associació va tenir lloc dins del marc del
SONIMAG FOTO 2005 i compta amb el suport, entre
d’altres, de les següents entitats:
• Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
• Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura)
• Diputació de Barcelona
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
• Federació Catalana de Fotograﬁa
El principal projecte de l’associació ha estat l’exposició fotogràﬁca “Els ulls i la paraula”, una col·lecció
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Fotògraf Consuelo Bautista • Personatge Lluis Llach
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Actualment, estem ampliant l’exposició amb node 50 fotos, 40 x 50, en blanc i negre, que recull tot
un seguit d’imatges de tot el món, on es fa palesa ves fotograﬁes i la incorporació de nous personatges
la injustícia i el sofriment de moltes persones. Sobre universals i de la resta de l’Estat, amb la idea d’editar
aquestes fotograﬁes diferents personalitats de la vida un altre llibre, en castellà, i portar l’exposició a d’alcultural, política, artística, cientíﬁca, esportiva, etc, tres països.
han expressat un penPer altra banda, Grasament sobre la imatge.
menet Imatge Solidària
Algunes de les personaliEl principal projecte de Gramenet
ha signat un conveni amb
tats que han col·laborat
l’ONG Entrepobles pel
Imatge Solidària ha estat
són: Antoni Tàpies, Jordi
coﬁnançament conjunt
Pujol, Michelle Bachelet,
l’exposició fotogràﬁca “Els ulls i la
amb altres entitats del
Paco Candel, Lluís Llach,
paraula”, una col·lecció de 50 fotos,
projecte solidari: “FortaPasqual Maragall, l’abat
en blanc i negre, que fa palesa la
lecimiento de organizade Montserrat, Pere Cainjustícia i el sofriment.
ciones campesinas para
saldàliga, Jose Saramago,
el desarrollo productivo
Rigoberta Menchu, Pedro
y resolución de conﬂictos
Almodovar, J.L. Rodríguez
Zapatero i Raimon. L’exposició ha estat exposada en de tierra”, a Guatemala; aquest projecte consisteix en
diferents ciutats de Catalunya, amb força èxit i a més la formació de la comunitat indígena de l’ètnia maia
ha estat editada en forma de llibre per Edicions 62, Q´eqchi en el conreu i la comercialització de producla presentació del llibre va ser feta per Pasqual Ma- tes agrícoles; l’import del projecte és de 500.000 €� i
ragall el passat desembre al Palau de la Virreina, a es calcula que beneﬁciarà a 2.100 persones. Els fons
que aporta l’associació es deriven, fonamentalment,
Barcelona.
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de la venda de les fotograﬁes originals de l’exposició
(preu de venda 600 €), així com d’una obra donada
per l’artista plàstic Joan Pere Viladecans; està prevista
una aportació de 40.000 €.
Els criteris que vam seguir per escollir aquest projecte van ser, fonamentalment:
• Un projecte que no resolgués un problema puntual, sinó que permetés una garantia de futur pels
afectats.
• Màxima seguretat que els recursos econòmics serien aplicats íntegrament al projecte.
• Escollir una ONG propera, amb garanties i experiència en el control i seguiment de projectes solidaris
“in situ”.
Paral·lelament, hem realitzat i realitzem tot un
seguit d’actes de sensibilització social i cultural, mit-

jançant diferents exposicions i conferències arreu de
Catalunya i d’Espanya, com per exemple:
• Exposició de fotograﬁes de Joan Guerrero
al TEATRE LLIURE.
• Xerrada – debat sobre el tema
“Fotograﬁa del dolor”.
• Presentació del llibre “Els ulls dels pobres”.
• Exposició “Les visites de Franco a Catalunya”.
• Exposició “La mirada est-Ètica” a Menorca.
• Diverses exposicions sobre “Els ulls dels pobres”.
• Diverses exposicions sobre “Els ulls i la paraula”.
• Recolzament als “sense sostre” de Santa Coloma.
• Homenatge a Josep Maria Huertas Claveria.
Finalment, i per acabar, volem manifestar que som
molt conscients que amb això no arreglarem el món,
però ens sentim part d’una xarxa mundial de romàntics solidaris, que, sumats, potser sí que en alguns aspectes tenim una inﬂuència positiva en els objectius
d’aconseguir un món més just i solidari.
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Leandro Fernández Miró
comunicacion@educacionsinfronteras.org
director de Comunicació i Màrqueting
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
FOTOGRAFIA: Francesc

Parés

L’educació com a agent
de construcció social
Educació Sense Fronteres (ESF) és una organització humà. Creiem en l’educació com a vehicle vital de
no governamental de desenvolupament (ONGD) cre- desenvolupament, cap a un món que generi relacions
ada l’any 1988, amb la convicció de ser una expressió d’igualtat entre les persones i els pobles.
de la societat civil activa i organitzada. Des dels seus
Per això, vam apostar per una educació de qualicomençaments, està integrada principalment per
professionals del camp de l’educació i de disciplines tat, transformadora, integral, participativa i comunipròximes que rebutgen l’actual status quo i que volen tària, que sigui motor per a la transformació i el desenvolupament personal i
participar de forma activa
comunitari. Per això, no
en l’enorme repte d’asconcebim una educació
solir un món en el qual
sense la participació acprevalguin els valors de
Educació Sense Fronteres és una
tiva de les poblacions en
l’equitat, la democràcia i
ONGD
creada
l’any
1988,
amb
la
les quals treballem, senel respecte a la diversitat.
convicció de ser una expressió de la
se la seva opinió i la seva
societat civil activa i organitzada.
acció, perquè elles són
Neix com un espai de
les veritables protagonisreﬂexió i anàlisi dels protes del seu desenvolupablemes educatius dels pament.
ïsos en vies de desenvolupament, i és a partir d’aquest període de reﬂexió
que entén la necessitat de treballar en cooperació en Les idees portades a terme
i amb els països empobrits.
És en aquesta línia que ESF ha decidit donar suport
a una ONG com l‘Equipo Maiz, d’El Salvador. AquesEn què creiem?
ta organització neix l’any 1983, enmig d’una situació
Creiem que l’educació és un dret fonamental de política de guerra, en l’àmbit de les comunitats de
totes les persones i un factor essencial del benestar base, com un esforç per contribuir a la transformació

56

COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

accions

social des de l’educació popular. Neix per la inquietud de proporcionar informació i anàlisi sobre temes
importants per a les majories populars, per dotar-los
d’eines per a la transformació de les estructures. Es
parteix de la consciència que aquest treball s’ha de
fer de forma accessible i comprensible per a la gent, i
des d’una identitat de classe.
En aquests 24 anys, l’Equipo Maiz s’ha anat conformant en una associació salvadorenca de caràcter
educatiu, sense afany de lucre i no vinculada a institucions partidistes. La seva projecció és ecumènica
i pluralista, i ofereix com a serveis essencials Tallers
de capacitació i Edició de publicacions didàctiques i
informatives.
A poc a poc, l’Equipo Maiz s’ha anat desenvolupant institucionalment, ﬁns a arribar a tenir reco-

neixement nacional i internacional d’organitzacions
populars, altres ONG i algunes institucions del govern, com una institució estable i competent en l’àrea
d’educació popular i en l’edició de publicacions populars crítiques sobre temes de la vida i realitat nacional. Per tant, el treball de l’Equipo Maiz incideix
en l’opinió pública a través de les seves capacitacions,
publicacions, suplements i fulls que periòdicament
edita a través de mitjans massius de comunicació social.
Entre les diferents línies de treball que desenvolupa, ha suscitat en ESF gran interès el Programa Educació per al Desenvolupament Humà i l’Equitat, que
integra al seu torn àrees de treball en educació en
participació ciutadana, educació en sexualitat i gènere, alfabetització econòmica, educació en ecologia:
gestió de riscos i memòria històrica d’El Salvador.
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I dintre de totes aquestes àrees, Educació Sense
Fronteres ha decidit donar suport de manera més
propera a l’educació en participació ciutadana, perquè és un dels components més importants perquè
les comunitats marginades construeixin un camí
de desenvolupament participatiu.
Donem suport, a El

el desenvolupament del treball. L’altre eix en el qual
es mou el treball passa per les publicacions populars,
un conjunt de materials destinats a públics especíﬁcs
o a la ciutadania en general.

Salvador, en
l’àmbit de les comunitats de base, a
la transformació social des de
l’educació popular.

Així, l’educació en participació ciutadana busca
l’empoderament de les
persones perquè assumeixin el compromís de liderar les seves pròpies comunitats en tots els aspectes
socials. En concret, té com a objectiu proporcionar
a les organitzacions de base un marc d’anàlisi de la
realitat, una metodologia per realitzar constantment
aquesta anàlisi i tècniques de treball sostenible, en
forma participativa, conscient i organitzada.
Les persones dirigents i responsables educatius de
les organitzacions del moviment social han de gestionar temes com: l’estructura i el funcionament de la
societat, la conducció temàtica i política, els passos
de l’organització, el treball en equip, el lideratge, les
relacions desiguals entre dones i homes en la societat
i en les organitzacions, tècniques de planiﬁcació d’activitats, diagnòstic participatiu, etc.

Tot aquest treball es du endavant, sobretot, a través de processos de formació a persones dirigents
d’organitzacions de base de diferents tipus (organitzacions comunitàries, ajuntaments, grups de dones,
comitès de desenvolupament, comitès ambientalistes, organitzacions estudiantils, sindicats, cooperatives, etc.), entre les quals es troben les instàncies educatives.
Els objectius, el contingut a cobrir, els punts d’entrada en les temàtiques, la metodologia i el temps de
durada varien amb cada activitat i responen al tipus
de grup que rebrà el procés de capacitació, des d’un
públic general, una instància organitzativa, un grup
dirigent o un grup que reproduirà continguts. Encara
que hi ha moltes variants, la metodologia és sempre
activa, amb molta participació de les persones en tot

En resum, es tracta
d’un projecte d’educació
i comunicació al servei
d’una població protagonista composta per organitzacions socials, amb
impacte en l’opinió pública.

El seu objectiu és contribuir a que les persones
agents del canvi social (líders de base, educadores i
educadors, etc.) enforteixin la seva capacitat d’anàlisi
de la realitat socioeconòmica, política i organitzativa d’El Salvador i millorin o adquireixin la capacitat
d’analitzar l’objectiu i el funcionament de la seva organització, des d’una perspectiva de classe i una perspectiva de gènere, utilitzant una metodologia participativa de treball educatiu i organitzatiu.
Les estratègies del projecte són dos:
1) Incrementar la capacitat d’anàlisi en temes de
realitat socioeconòmica, emfatitzant la relació entre
les decisions de grups minoritaris de poder i l’impacte
d’aquestes decisions en les grans majories que viuen
de l’agricultura, del comerç informal i de la petita i
mitjana indústria i sectors concrets de la població,
destacant sempre l’impacte diferenciat en les dones.
Alhora, s’analitzen els objectius i el funcionament
concret d’una organització, proporcionant eines per
millorar el seu rendiment.
2) Proporcionar informació amb comprensió crítica, elaborant publicacions sobre els temes anteriors,
com per exemple material de suport a les jornades de
formació i amb una distribució puntual per a instàncies educatives, sindicats, cooperatives, gremis, grups
de dones, etc. i altra distribució massiva a la població
en general, per contribuir al debat dels temes de la
realitat, formar opinió pública i oferir eines concretes
d’aplicació.
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Siscu Baiges
sbaiges@comradio.es
periodista i president de l’associació Solidaritat i Comunicació (SICOM)

SICOM TV:
la solidaritat en imatges
Durant molt de temps, el món de la solidaritat i de
les organitzacions no governamentals humanitàries
i pel desenvolupament del Tercer Món ha estat un
món d’articles i, com a molt, de converses radiofòniques. El seu accés a la televisió ha estat molt escàs i
puntual.

la de les dotze causes anuals de Telecinco o a maratons “solidàries” no exemptes de polèmica perquè no
queda clar, a vegades, si afavoreixen més la causa de
les comunitats necessitades o la dels mitjans de comunicació o els famosos que volen quedar bé per un
dia.

Des de l’associació Solidaritat i Comunicació
(SICOM) hem treballat per la difusió d’activitats solidàries a tots els mitjans de comunicació, però l’àmbit
televisiu ha estat quasi inaccessible. Només el 2004,
en l’etapa del Fòrum Universal de les Cultures, es va
aconseguir que els temes relacionats amb la pau, el
diàleg intercultural, la tolerància, la solidaritat, la cooperació, l’anàlisi de les raons de la injustícia social
i dels desequilibris internacionals fossin valorats pels
programadors de les nostres televisions.

Les organitzacions humanitàries i solidàries, que
van aprenent a utilitzar les noves tecnologies de la
comunicació, comencen a introduir vídeos i a utilitzar les eines audiovisuals per donar a conèixer la seva
tasca. L’aparició del fenomen “youtube” les ha dut a
portar a aquest portal aquests vídeos i reportatges
audiovisuals.

Els esforços d’algunes televisions han estat o són
minoritaris en un context en què la programació amb
vocació solidària és pràcticament inexistent. Queda
reduïda a algun reportatge aïllat, a campanyes com
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A SICOM hem considerat, doncs, que era el moment de sumar-nos a aquest procés i intentar crear
allò que en podríem anomenar una “televisió solidària”, que ajudés les persones, associacions i administracions implicades en la cooperació al desenvolupament en aquesta nova etapa de les relacions entre
solidaritat i comunicació.
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Fotograﬁa guanyadora del XXIè concurs fotogràﬁc Primer de Maig, organitzat per la UGT de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf.
Títol: La red.
Autor: Jesús Jaime Mota de Mijas.
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Per això, des del mes de maig hem posat en marxa
el que en diem SICOM TV, un canal de televisió per
Internet que vol contribuir a difondre les activitats
adreçades a construir un món millor, més just, més
equilibrat, més solidari.

vien de saber de la seva existència i que se’n podien
beneﬁciar.

Així, en accedir a la web, els usuaris troben un
primer vídeo que es posa en marxa en obrir-la i que
representa el que en diem el “Monogràﬁc”, el tema
principal d’aquella setmana. Simultàniament, es poden veure dos vídeos més, corresponents a d’altres
activitats recents o aportacions realitzades per les organitzacions no governamentals o les administracions
implicades en la solidaritat internacional i un parell
de “banners” que reﬂecteixen la mateixa actualitat.
D’altra banda, per una columna situada a la dreta de
la web van desﬁlant tots els vídeos que formen l’arxiu
de documentals de SICOM TV.

El primer soci amb què hem comptat en aquesta
aventura és Com Ràdio. El programa Tots x Tots és
el programa que més temps fa que difon els ideals
de la solidaritat internacional i local a la ràdiodifusió
catalana. Des de fa dotze anys, connecta amb l’audiència per explicar-los les mancances pendents de
la nostra societat i del nostre món i la tasca dels qui
intenten corregir-les. Poques o molt joves han de ser
les associacions que incideixen en aquesta realitat per
no haver-hi passat en un moment o altra de la seva
història.

Hem nascut en un moment en què, com dèiem,
aquestes persones i entitats estan prenent consciència del potencial comunicatiu de la imatge a la xarxa
El primer pas va ser demanar un cop de mà a l’Ad- d’Internet. A algunes associacions, la nostra oferta
ministració pública, per poder engegar la iniciativa per acollir “informacions amb imatges” de les seves
amb una mínima qualitat. L’Agència Catalana de activitats i projectes els ha arribat just quan estaven
Cooperació al Desenvoenregistrant o intentant
lupament va entendre
difondre els seus primers
el potencial d’aquesta
vídeos. D’altres, més veproposta i s’hi va sumar
teranes en l’ús dels vídeos
Des del mes de maig hem posat en
des del començament.
com a eina de promoció
marxa el que en diem SICOM TV, un
Amb el seu suport, vam
i difusió del seu treball,
canal de televisió per Internet que vol
poder encarregar el dishan trobat en SICOM TV
contribuir a difondre les activitats
seny d’una web en la
una plataforma nova per
adreçades a construir un món millor,
qual hi poguéssim oferir
donar-los sortida. I tammés
just,
més
equilibrat,
més
solidari.
documentals, reportatbé n’hi ha hagut que en
ges, entrevistes i opiniconèixer aquesta oferta
ons en un format atracs’han començat a plantetiu i senzill, que prioritzi
jar de concretar en imatun tema, però que permeti la localització ràpida de la ges allò que ﬁns ara tenien circumscrit al món dels
resta del material que hi és present.
butlletins o els comunicats escrits de premsa.

No es tracta d’una televisió convencional, com l’entenem actualment, amb una programació ordenada
a base d’un horari i una graella que es va repetint
periòdicament. No hi ha una hora i un dia concret, en
la qual estigui previst un tipus d’oferta determinada.
És una roda de la solidaritat amb imatges, en la qual
hi van entrant documentals, reﬂexions, informacions
a mesura que es van produint o elaborant.
Entenem que els dos primers mesos de presència
de SICOM TV a la xarxa han estat prou apassionants
i engrescadors. Hem anunciat el nostre naixement a
totes aquelles persones i entitats que crèiem que ha-
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El Tots x Tots i Com Ràdio han estat una excel·lent
línia de sortida i suport per SICOM TV. Part de les entrevistes que s’hi realitzen fan el salt posterior a la
web televisiva solidària. En algunes ocasions, fem entrevistes especials als convidats del programa de ràdio
i en d’altres aproﬁtem, simplement, les converses que
mantenen els convidats amb el presentador, Francesc
Triola.
Hem comptat, ràpidament, amb la col·laboració
de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya (XTVL),
que ha posat a disposició de la nostra web els clips
d’informació solidària que van emetent. I estem en
tractes amb lamalla.net per establir un sistema d’in-
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tercanvi de material del
qual en puguem treure
proﬁt ambdós.

Les organitzacions humanitàries i
solidàries comencen a introduir vídeos
i a utilitzar les eines audiovisuals per
donar a conèixer la seva tasca.

D’altra banda, els contactes amb les organitzacions solidàries han estat,
també, molt engrescadors. Intermón Oxfam, Setem o el Servei Civil Internacional han sabut que els seus concursos o programació
de “curts solidaris” comptaven amb un nou aliat. La
Taula per Colòmbia, Metges sense Fronteres, Medicus
Mundi, Save the Children, el Pen Català, Mans Unides, Acció contra la Fam, Enginyers sense Fronteres,
Reporters sense Fronteres, l’Associació de Cooperació
per l’Afganistan, Ajuda amb Acció i la Fundació per la
Pau saben, també, que poden comptar amb nosaltres
per divulgar la seva feina. També el Centre de Cultura
Contemporània ens ha facilitat material documental
de les seves mostres i exposicions d’esperit solidari.

I, és clar, les pròpies
activitats de SICOM –el
Tercer Cicle de Llibres Solidaris i el de Periodisme
i Immigració: les dues visions– tenen, ara, un altaveu nou.

En tan sols un parell de mesos hem trobat tants
amics i tant ben disposats a ajudar-nos i compartir
aquesta aventura, que estem convençuts que SICOM
TV donarà molt de joc. Hi ha aquella vella idea que
assegura que una sola imatge val més que mil paraules. A SICOM creiem en les imatges i en les paraules.
Juntes han de servir perquè SICOM TV esdevingui una
bona eina de combat en la llarga tasca de dur justícia,
pau, solidaritat i més equilibri social al nostre món.
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Josep M. Andreu
josepmandreu@cadci.net
president del CADCI

Un altre món
No es pot parlar del llibre Un altre món sense aturar-nos en la ﬁgura d’Arcadi Oliveres, l’autor, un personatge importantíssim per a moltes persones vinculades a la cultura de la pau i un referent internacional
en la lluita contra les injustícies socials.

el contingut del llibre, i alhora una dosi d’optimisme cap a l’individu de peu vist com un imprescindible
agent de canvi en la lluita contra el model imperant
de globalització. I tot plegat ambt un discurs entenedor i proper.

Arcadi Oliveres neix a Barcelona l’any 1945 a l’Eixample. Estudia als escolapis del carrer Diputació; té,
entre d’altres, com a professors a Lluís Maria Xirinacs
i a Francesc Botey. Es llicencia en Econòmiques l’any
68. En aquesta època, el seu compromís polític contra
el franquisme el porta a les assemblees clandestines
del Sindicat Democràtic d’Estudiants i participa a la
caputxinada de març del 66. Al 68 és processat pel
Tribunal d’Ordre Públic i jutjat per reunió clandestina. A partir d’aquí, la seva trajectòria sempre ha estat lligada a la lluita i el compromís amb moviments
catòlics i socials. Seria llarguíssim de fer un resum de
tota una vida plena de compromís amb els més necessitats. La millor manera d’apropar-nos al personatge
és a través de les seves publicacions, com el llibre que
ara comentem i que recomano, convençut que si el
llegiu canviarà la percepció que teniu de la societat
global en què vivim. Aquest llibre és un diagnòstic
demolidor del món que ens envolta, com molt bé diu
el crític Oscar Escudero, que és el qui millor reﬂecteix

Arcadi Oliveres analitza un a un els factors sobre els
quals pesa més responsabilitat en la bogeria humana
de les guerres, la fam i la desigualtat, que cada dia són
portada als mitjans de comunicació, amb la ﬁ de no
caure en la resignació. Arcadi Oliveres a cada problema dóna una solució, sense frivolitats i amb possibilisme, solucions que es poden aplicar des de la ciutadania. Arcadi Oliveres critica una societat individualista
apartada de la reivindicació i sotmesa als mitjans de
comunicació, controlats pels poders empresarials. Entre les alternatives de lectura que ens proposa l’autor,
hi ha El Temps o Le Monde Diplomatic.
Arcadi Oliveres subratlla al llibre la minva democràtica del sistema deguda a la submissió als sectors industrials i ﬁnancers. Exemple d’ això és la lletra petita del
projecte de Constitució europea, que prima els valors
mercantils i econòmics per damunt dels humanitaris.
En deﬁnitiva, un treball imprescindible per repensar
què podem fer des de la nostra individualitat.

La presó de dones de Kabul
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Emma Izaola
emmaizaola@comaposada.org
Àrea de Sensibilització de la Fundació Comaposada

Irak,
Afganistán e Irán
Val la pena de parlar del llibre Irak, Afganistán e
Irán: 40 respuestas al conﬂicto de Oriente Próximo,
obra de Nazanín Amirian i Martha Zein i publicat per
Editorial Lengua de trapo. Després de la desintegració de la URSS, el principal conﬂicte mundial és el xoc
entre civilitzacions incompatibles: ja no es tracta de
sistemes polítics ni ideològics, entre d’altres raons,
perquè l’únic sistema polític viable sembla que és el
de la democràcia capitalista.
Partint d’aquest supòsit, els polítics occidentals
han decidit, en primer lloc, que el principal problema
de la humanitat no és la brutal distància que separa
a rics i pobres i, en segon, que són els EUA i no l’ONU
qui han d’arbitrar la nova situació.
Nazanín Amirian i Martha Zein, les autores d’aquest
polèmic llibre contraresten, amb un estil clar i senzill,
aquest pensament radical valent-se de la seva privilegiada situació de testimonis directes i d’una àrdua
tasca investigadora. Perquè la gran novetat d’aquest
assaig és la revelació d’un pla neocolonial al qual
Amirian i Zein anomenen “africanitzar l’Orient Mitjà”. Aquest pla consisteix no sols en imposar un règim amic en els països que es pretenen dominar, sinó
també a destruir les seves infraestructures, privar-los
de recursos i de tecnologia. Així s’impedeix que els

seus ciutadans, encara que puguin acabar amb els
tirans, mai no aconsegueixin el progrés i el desenvolupament, caient en una irreversible marginació i
exclusió durant dècades. Aquesta seria la manera de
garantir un control a llarg termini sobre els seus recursos “sense que ningú molesti”.
El procés de destrucció de l’Estat d’Iraq és una mostra reeixida d’aquesta nova forma de domini. Se’ls hi
roba els seus recursos sense que ells, pressionats per
una situació humanitària extrema, ni tan sols puguin
preocupar-se’n.
Apel·lant a les fonts més actuals, Amirian i Zein
analitzen amb rigor els diversos discursos que es generen després de l’aclaparadora allau d’informació.
Aquest assaig revela una per una moltes de les incògnites que a tots se’ns plantegen respecte a l’anomenat conﬂicte de l’Orient Mitjà i responen a preguntes com, per exemple, “per quins motius els EUA no
van posar ﬁ al règim genocida de Saddam després de
“salvar” a Kuwait? O “què és això que tant atrau als
EUA, que una vegada derrocats els taliban no se’n
van anar del país? O “si Iran suspèn el seu programa nuclear desapareixerà l’amenaça d’una agressió
militar? Són respostes explicades amb claredat en un
assaig que trobareu apassionant.
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Carme Vall i Parera
Mestra a Tànger (el Marroc)

¡Abajo el velo!
Si ens preguntessin si estem a favor o bé en contra
que les dones portin vel, segurament ens adonaríem
que la majoria no tenim una opinió formada al respecte; de fet, en sabem ben poc: només potser que
algunes de les nostres noves veïnes en porten, les fa
pintoresques, les tapa… però no coneixem què signiﬁca aquesta pràctica, o és un costum? O un dictat
religiós?
De ben segur que a molts de nosaltres se’ns encén una bombeta que ens diu: ep, atenció! Que jo sóc
tolerant, que sóc políticament correcte… I… potser
contestaríem que cal ser respectuós amb les cultures,
amb els diferents costums…
I… voleu dir que ﬁns i tot amb el que és intolerable? Fins i tot amb el que és discriminatori?
Per què… heu vist mai un home amb vel? No? doncs
ja tenim un primer punt: el vel diferencia els musulmans per raons de gènere. I a mi que tant m’agrada
allò de: tots els éssers neixen lliures i iguals…
I perquè es tapen els cabells? Una de les meves
millors amigues, la Zor, en porta i no es destapa mai
davant de cap home que pogués casar-se amb ella,

només els germans, pare, ﬁlls i marit la veuen sense.
Té un alt contingut sexual, no us sembla? I sabeu que
evita el vel? Doncs que la dona sigui un esquer sexual
pels homes i que el mascle que “no pot controlar els
seus impulsos” l’ataqui i malmeti l’honor dels homes
de la família, no pas de la dona agredida. Així, doncs,
tenim que el vel discrimina per raons de gènere, tracta la dona com a objecte sexual, situa l’honor dels
homes en el comportament honorable de les dones,
per tant les sotmet i… deixa els homes en una mala
posició. ¿Voleu dir que els nostres companys i amics
son éssers que no poden controlar les seves pulsions
sexuals? Vaja… quin trist paper els toca, oi?
Però per fer-nos-en una idea completa caldrà que
llegiu a la Chardortt Djavann. És musulmana, ha portat vel molts anys i en el seu llibre ¡Abajo el velo! ens
explica els motius pels quals hi està en contra. Pensa
que el vel s’hauria de prohibir a les menors. Llibre
molt interessant i amè que ens ajudarà a pensar sense tabús en el tema.
I tot això ho escric des de la profunda estima que
sento per les dones i homes magribins, que són els
meus veïns i amics des que fa quatres anys visc a Tànger.

La presó de dones de Kabul
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Joan Tudela
joantudela@comaposada.org
subdirector de SUD

Reﬂexions
des del compromís
El llibre de Pere Casaldàliga Reﬂexions des del
compromís, que acaba de publicar Angle Editorial, no
és ben bé un llibre de Pere Casaldàliga. Vull dir que
no l’ha escrit com a llibre el conegut eclesiàstic sorgit
de Catalunya i arrelat al Brasil: és una recull –ben triat– de petits pensaments de Casaldàliga, acompanyat
de les principals dades biogràﬁques d’aquest home
que, venint del Nord, ha esdevingut una de les veus
més escoltades del Sud. L’obra és una molt bona introducció a la ﬁgura i a la ﬁlosoﬁa d’aquest bisbe amic
de la teologia de l’alliberament.
Val a dir que Casaldàliga no és sant de la meva
devoció i diré per què: trobo que les seves opinions
polítiques són sempre hipercrítiques amb les democràcies i acrítiques amb els comunismes. Així i tot, hi
he trobat, al llibre, tot de petits pensaments que em
semblen ben convincents. Us convido a compartir-los.
Té la paraula Pere Casaldàliga:
Voldríem viure la mundialitat de la solidaritat.
S’ha de fer política, sí senyor, i no es pot fer religió
veritable, sobretot religió cristiana, si no es fa també
política. Tot és política, encara que la política no ho
sigui tot.
La meva fe és l’esperança.
El contrari de la fe no és el dubte, és la por.
La solitud no s’ha de vèncer, s’ha de viure. Hem
d’aprendre a conviure amb la solitud. És com una
mena de companya inevitable i impossible.

Cada dia ben viscut fa una vida.
Sóc una mica a la tardor de la vida i penso que
l’esperança és una mica més madura. Madur el raïm,
madura la paraula.
Morir és una mica relatiu. No morim per morir,
morim per ressuscitar.
No és que existeixi un món desenvolupat i un món
subdesenvolupat; tenim només un sol món mal desenvolupat.
On no hi ha llibertat no hi pot haver justícia.
La causa indígena m’ha fet més català. Les tribus
prohibides m’han ajudat a retrobar la meva sempre
maltractada tribu.
El fet de ser català m’ha tornat més sensible al
problema de la llengua i la identitat dels indis i m’ha
ajudat a no caure en l’imperialisme cultural.
Ja és consens universalitzat que només hi haurà
pau al món si hi ha pau entre les religions. I que només hi haurà pau entre les religions si hi ha un diàleg
entre les religions. Un diàleg interreligiós, però, que
sigui generador d’humanitat.
Som exèrcit derrotat d’una causa invencible.
L’Evangeli és la màxima utopia... que plenament no
ha estat viscuda per ningú, un horitzó que ens ajuda
a caminar.

Jo sóc del dia d’avui. El dia de demà vindrà, però
cada dia té el seu propi pes.
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Jaume Soler i Pastells
jaumesoler@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada

L’agenda
llatinoamericana
2007
L’any 1992 va ser per a milions de persones una
data signiﬁcativa. I no em refereixo pas a cap exaltació local, bastida mediàticament amb pretensions
universals. El 1992 es complien els 500 anys del descubrimiento d’Amèrica. Per a alguns milions de ciutadans, fou una simple reconﬁrmació del nostre etnocentrisme: som els millors i ens ho mereixem... Per
contra, per a uns quants centenars més d’éssers humans fou el recordatori dolorós de l’inici d’un oprobi
que encara no ha cessat.
És en aquest marc contradictori del 92 que apareix públicament l’Agenda Llatinoamericana, com
un acte de justícia a les víctimes, passades i presents,
de la primera expressió històrica de la globalització.
Neix de l’esperit profètic i del pensament compromès
de Pere Casaldàliga i la fa realitat José Mª Vigil. Es
deﬁneix com un signe de comunió de l’Esperit de la
Pàtria Gran Llatinoamericana i pretén ser una eina
pedagògica per treballar en l’educació popular i per
alimentar l’esperit llatinoamericà de la comunitat.
Tot i mantenir l’estructura i l’ús formal d’agenda,
gairebé el 50 % de les seves 250 pàgines està farcit de
pensament i reﬂexió. Cada any té un eix vertebrador
diferenciat i s’estructura i es desenvolupa en tres àmbits: veure, jutjar i actuar.
Enguany està dedicada a Exigim i fem una altra
democràcia. És hora de donar el pas d’aﬁrmar “un
altre món és possible “ a exigir-lo i fer-lo, com a ne-
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cessari i urgent. Són paraules de Pere Casaldàliga, que
continua dient en la seva introducció fraterna: proclamem que exigim i volem fer una altra democràcia,
com un dret fonamental de les persones i dels pobles,
a totes les latituds. Perquè exigim per a totes les persones i per a tots els pobles els drets bàsics.
D’arrel cristiana, l’Agenda Llatinoamericana aconsegueix unes cotes de pluralitat real, impensables en
la majoria de publicacions d’anàlisi i de pensament.
L’aportació fonamental del mateix inspirador es complementa, entre moltes altres, amb les de Jean Ziegler, Frei Betto, José Saramago, Jaume Botey, Josep
Stiglitz, González Faus, François Houtard, Leonardo
Boff, Eduardo Galeano... o amb les aportacions collectives d’Artesanos de Utopías d’Argentina o Mire de
Brasil.
No podem acceptar una democràcia privilegi... Ja
s’ha deﬁnit la democràcia actual com “la forma política del capitalisme”. La que nosaltres defensem no
només pot ser “socialista” sinó que ho ha de ser. O
socialitzem la participació de totes les persones i els
pobles en els drets a la vida, a la dignitat, a l’alteritat,
o no hi haurà ni democràcia ni pau.
Absolutament recomanable per a ments obertes i
crítiques. També per a les decencisades i absentistes.
Vol, només, una dosi mínima d’autocrítica i una càrrega il·limitada d’eutopia.

lectures

Joan Guàrdia
jguardia@catalunya.ugt.org
director de Les Notícies de llengua i treball

Les Notícies
de llengua i treball
La revista neix l’any 1996 com un modest butlletí,
en el marc del Servei de Normalització Lingüística de
la UGT de Catalunya, i com a instrument de dinamització interna i externa per enfortir el nostre compromís lingüístic i nacional. Des del principi, el conjunt
dels territoris de llengua catalana van ser el nostre
àmbit de referència. Amb el pas dels anys, hem introduït millores formals –més pagines, ﬁns a les 88 actuals, i color– i de continguts, d’una banda incorporant
al consell de redacció companys i companyes del sindicat de les Illes Balears i el País Valencià i de la CFDT
de la Catalunya Nord, i d’altra banda augmentant les
col·laboracions externes, per tal de reforçar la capacitat de la revista per funcionar com una ﬁnestra per a
la relació entre el sindicat i la societat.
Sempre hem volgut tenir un caràcter gràﬁc i divulgatiu, tant pel valor de la imatge com a instrument
de comunicació com per arribar plenament al conjunt
dels aﬁliats, receptors majoritaris de la revista, tot i
que en reservem un percentatge per a la difusió externa, bàsicament biblioteques públiques, entitats cíviques, món lingüístic i cultural i àmbit institucional.
Durant els primers anys, ens havíem trobat més d’una
vegada que algú ens expressava la seva sorpresa perquè la UGT de Catalunya edités una publicació tan
compromesa nacionalment; la resposta era senzilla, la
revista era i és l’expressió d’una aposta estratègica del
sindicat.

Fa uns tres anys, vam ampliar els enfocaments de
Les Notícies de llengua i treball, tot incrementant el
perﬁl de publicació cultural, entesa la cultura en un
sentit ampli i d’acord amb el valor que històricament
el sindicalisme ha atorgat a la cultura com a instrument d’emancipació individual i col·lectiva. Abans
i ara, hem volgut estar amatents a la divulgació de
novetats signiﬁcatives en l’àmbit de les idees i dels
processos socials, sigui l’aparició de la tercera via de
Tony Blair o el procés de globalització i el de globalització alternativa. Encara, sempre hem fet un esforç
per recuperar ﬁgures històriques de la cultura i la societat catalanes, sigui l’assagista valencià Joan Fuster
o l’anarcosindicalista català Joan Peiró. Darrerament,
dediquem una certa atenció al procés de recuperació
de la memòria històrica, amb un èmfasi especial en la
lluita de molts companys i companyes per reconstruir el sindicat durant el franquisme. Un dels elements
permanents d’identiﬁcació visual de la revista consisteix a situar en portada el personatge entrevistat. Fa
poc, hem assumit la dimensió euroregional i per això
acabem d’incorporar la UGT d’Aragó al consell de redacció.
Al capdavall, onze anys de Les Notícies de llengua
i treball ens mostren l’evolució del sindicat i de la societat.
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Emma Izaola
emmaizaola@comaposada.org
Àrea de Sensibilització de la Fundació Comaposada

Somos andando
“Somos andando” és una frase del pedagog brasiler Paulo Freire (1921-1997), que vol expressar que
allò que som està en contínua construcció, que el
camí que anem fent cada dia és el que millor ens
deﬁneix.
I aquest és el títol que el realitzador Pep Caballé ha
escollit per al seu documental sobre els treballadors
per compte propi de Nicaragua. Perquè han deixat
de resignar-se i han començat a organitzar-se a través
d’un sindicat per millorar les seves vides, de manera
col·lectiva, amb una estratègia intel·ligent.
En “Somos andando” Pep Caballé retrata la situació dels venedors ambulants de tota mena de productes, dels canvistes de diners, dels enllustradors de
sabates, dels netejavidres dels cotxes, dels que avisen
als passatgers dels autocars, dels que fan treball domèstic, dels petits productors.
I és que a Nicaragua ser un treballador per compte propi és la principal font d’ocupació: sis de cada
deu treballadors ho són. Si no hi ha feina assalariada
no queda més remei que inventar-se un oﬁci: vendre
ulleres de sol en un semàfor? Llogar un tricicle per
transportar passatgers?
Les seves activitats, econòmiques i laborals, no estan registrades per les autoritats públiques perquè la
precarietat en què treballen no els permet cotitzar a

la Seguretat Social ni pagar permisos, taxes o impostos. No viuen, sobreviuen, en un capitalisme ferotge
que els nega l’accés als crèdits bancaris perquè no tenen avals.
Aquests treballadors, que aquí ens fan pensar en
els “top manta”, són majoritaris a molts països del
món, sobretot als països empobrits, amb un alt nivell d’atur. Però com ens explica el documental, no
són “pobres” sense més, són el resultat d’una sèrie
de polítiques d’obertura comercial indiscriminada, de
reducció de l’Estat a través de les privatitzacions, de
desregulació i ﬂexibilització laboral, de perpetuació
de les desigualtats econòmiques.
Davant de tantes injustícies, els sindicats del Sud
tenen la responsabilitat de treballar per un món millor. Amb el suport de la UGT de Catalunya i altres
sindicats europeus, el Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua està integrant els treballadors per
compte propi i ha començat a oferir-los serveis bàsics
com una mútua sanitària, un servei de microcrèdits i
un institut de formació d’adults. No són solucions màgiques, però, com es diu al documental, són petites
coses les que canvien el món.
Si voleu aconseguir un exemplar d’aquest documental, contacteu amb la Fundació Comaposada al 93 412 13 27 o bé envieu un missatge a
comaposada@comaposada.org.
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Il·lustració:

Clara Tudela

Algú que treballa a la indústria tèxtil, quantes hores ha
de treballar per comprar una rentadora senzilla?
A Nicaragua:
Al Marroc:
A Catalunya:

1.143 hores
185 hores
38 hores

(Dades elaborades per la Fundació Comaposada)
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