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 Més enllà del 1994, i de les plataformes del 0’7 %, 
des de fa molts anys s’ha produït una lenta batalla 
per reivindicar el paper de la cooperació, no única-
ment des del vessant humanitari sinó també des de la 
política, entenent com a tal la capacitat transforma-
dora de les formes de governar els països i de redistri-
buir la riquesa. En aquest lloc, centenària i destacada, 
necessària des de sempre i ara més que mai, la coo-
peració sindical s’ha alçat com un instrument concret, 
específic i imprescindible per a la cohesió social en al-
guns països del sud; i en molts casos simplement com 
a motor de justícia en els països més empobrits.

 La cooperació operativa, clara i transparent, és a 
dir, eficaç, és la cooperació transformadora (no obli-
dem la Declaració de París i moltes altres declaracions 
del nostre dia a dia com a cooperants). La coopera-
ció útil no es pot quedar només en contenidors d’ali-
ments, molt semblants a aquelles grans olles que les 
senyores puritanes dels barris alts de Barcelona, amb 
beateria hipòcrita, repartien en els foscos barris del 
cinturó de Barcelona, mentre la ciutat d’estilitzades 
xemeneies es feia gran amb l’esforç de treballadors 
provinents d’altres llocs com Lleida, Múrcia, l’Aragó, 
Extremadura o Andalusia. Com moltes altres coses, 
durant la transició democràtica es va oblidar la im-
portància economicosocial que la immigració interna 
va aportar a Catalunya. Es va voler oblidar, possible-
ment, amb la finalitat d’una lleugera homogeneïtza-
ció cultural, ben impensable en les societats contem-
porànies.

 La situació que nosaltres ja vam conèixer de prime-
ra mà és semblant a la que tenen  actualment altres 
països, en altres enclavaments culturals i geogràfics, 
però tots amb una mateixa realitat de desigualtat, de 
menyspreu als drets humans i d’aixafament sistemà-
tic dels mínims principis laborals. La nostra tasca, des 
del progrés i l’esquerra sindical, ha de ser la d’un mo-
del obert, que lluita i actua per al desenvolupament 
i l’enfortiment social i sindical; en definitiva, pel que 
avui molts en dirien “apoderament”.

 El debat que duem a terme des del 2001 en els 
nuclis de cooperació sindical, considerant que una 
revista com SUD havia de ser el marc d’una sensibilit-
zació de les accions pròpies de la cooperació sindical, 
s’ha convertit ja en una tendència. I òbviament això 
ha comportat la valoració dels nostres instruments.  
Per aquest motiu, un sindicat centenari com el nos-
tre, la UGT de Catalunya, amb àmplia experiència en 
el sindicalisme internacional i la cooperació laboral 
amb els països del sud, crea una nova plataforma que 
permeti més eficàcia i, també, més implicació sindical. 
Això és, sense anar més lluny, Sindicalistes Solidaris. 

 Per aquesta raó volem  donar ànim i empenta a 
una nova iniciativa de la nostra organització, des 
d’un mitjà privilegiat i destinat en les mateixes líni-
es de solidaritat i cooperació. Tots hem de treballar i 
donar suport a aquesta nova etapa de la nostra ONG 
de la cooperació sindical, un projecte anomenat ‹‹Sin-
dicalistes Solidaris››.

editorial
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Sindicalistes Solidaris,
un instrument per a l’eficàcia

Nicolás Cortés Rojano
ncortes@l-h.cat
director de SUD
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Benvinguts al món,
Sindicalistes Solidaris!

4

 El passat mes de gener va néixer Sindicalistes Soli-
daris. I ho va fer per aprofundir en una tasca solidària 
que la UGT de Catalunya realitza des de fa més de 20 
anys. En el següent article, el director de Sindicalistes 
Solidaris, Francisco Neira, reflexiona sobre les fites i 
els reptes que el sindicalisme del nord té en matèria 
de cooperació internacional.

 Segurament les persones més perspicaces quan 
llegeixin el títol de l’article pensaran que estic fent 
una simple manifestació lògica. ¿Com puc donar la 
benvinguda a allò que ja existeix des de la revolució 
industrial? Com gosem anomenar Sindicalistes So-
lidaris l’eina de cooperació sindical al desenvolupa-
ment? ¿No són dues paraules consubstancials l’una 

de l’altra? ¿És que sindicalisme i solidaritat no són 
dues cares de la mateixa moneda? Rotundament, sí.
 
 Fa més de 20 anys que la UGT de Catalunya va 
apostar, mitjançant la Fundació Josep Comaposada, 
per fer cooperació sindical. En aquelles èpoques érem 
un sindicat jove, i sabíem molt bé que durant els fos-
cos anys del franquisme molts companys i companyes 
de fora de les fronteres ens van acompanyar i ajudar 
fins a assolir la democràcia. Un cop normalitzada la 
situació, teníem la responsabilitat de tornar al món 
allò que, amb escreix, ens havia ajudat.  

 I finalment, el dia 14 de gener va néixer Sindi-
calistes Solidaris, com un salt endavant, amb noves 
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fites, amb noves esperances, 
amb una voluntat més gran 
d’implicar més gent, més sin-
dicalistes en les tasques de co-
operació i de comprensió de la 
dimensió internacional de la 
seva lluita.

 Esperança i futur, perquè tenim molta feina a fer, i 
el món és tan gran! Perquè se’ns remouen les entran-
yes cada cop que ens avisen que un company nostre 
de qualsevol sindicat ha estat assassinat. Perquè no 
volem veure cap dona vivint i treballant sense drets a 
les maquiles de l’Amèrica Central, i perquè no podem 
tolerar veure els nens i les nenes treballant a l’Índia o 

a tantes altres àrees del 
món.  Però tampoc  po-
dem permetre veure els 
nostres joves que tenen 
la taxa d’atur més alta 
de la UE, ni els nostres 
avis que viuen amb una 
pensió insuficient, ni el 

qüestionament perpetu del nostre estat del benes-
tar... per això som sindicalistes, i per això som solida-
ris. 

 Diuen que el món està globalitzat. Deuen ser 
els capitals financers que estan globalitzats, perquè 
els drets humans no. Veiem diàriament com les es-

Volem el reconeixement dels 
sindicats com a interlocutors 
imprescindibles per al progrés 
econòmic i social.   

reflexions
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de ser zero. Cal desem-
mascarar els assassins de 
companys i companyes de 
Colòmbia, de Guatema-
la... per dir-los ben alt i 
fort que sabem qui són. 
Sindicalistes Solidaris neix 

amb la vocació de ser el referent de la cooperació al 
desenvolupament sindical. I per això necessitem to-
thom. Necessitem els companys i les companyes de les 
empreses, de les seccions sindicals perquè apostin per 
fer de la negociació col·lectiva no només una eina per 
millorar les condicions de treball de la seva empresa. 
Perquè facin dels convenis vertaderes plataformes on 

cletxes entre nord i sud 
s’eixamplen. Incomprensi-
blement, nosaltres estem 
en una barricada contínua 
per no perdre drets, però 
no pararem de lluitar fins 
que els altres els aconse-
gueixin. Perquè no hi ha democràcia sense drets la-
borals ni hi ha democràcia sense diàleg social. Neces-
sitem sindicats forts aquí i arreu.

 A molts llocs del món ser sindicalista és una convic-
ció de risc. Convicció perquè molts hi deixen la vida. 
I davant d’aquesta situació el nostre pragmatisme ha 

 Volem fer del treball digne la  
nostra principal preocupació i   
reivindicació en benefici del conjunt 
de la societat.  

6
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s’acordi donar una part del salari a projectes de des-
envolupament sindical al sud. 

 SUNTRACS, FNT, CUT, CDT... són sigles de sindi-
cats del sud amb els quals hem cooperat. Però darre-
re d’aquestes lletres hi ha persones. Durant aquests 
anys, hem treballat per dignificar les condicions dels 
treballadors de l’economia informal, per la formació 
de joves, per la capacitació de dones... en crear líders 
sindicals arreu del món que, amb accions quotidianes, 
milloren les vides de les persones dels seus països. I 
quan ho fan directament milloren les nostres. 

 Vivim envoltats d’un capitalisme salvatge i desen-
frenat, que com una plaga de llagostes va a una zona, 

7
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xucla la sang dels treballadors i treballadores i quan 
n’ha tingut prou fa les maletes i se’n va a buscar te-
rrenys més verges. Però arribarà un dia que haurem 
estat capaços de tenir sindicats forts i influents. Forts i 
influents per dir-los que el món no és una mercaderia 
i que els nostres drets són inalienables. 

 I el dia que això arribi, serà perquè haurem estat 
capaços d’entendre que els nostres drets son insepara-
bles dels drets del conjunt dels treballadors del món; 
que quan col·laborem amb els treballadors d’altres 
llocs del món en la defensa dels seus drets, estem llui-
tant també pels nostres. En resum, haurem guanyat 
la batalla només quan la lluita dels treballadors sigui 
una única lluita, la de tots. 
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Globalitzar drets des
de la negociació col·lectiva

 La crisi econòmica té moltes cares arreu del món: atur, explota-
ció laboral, treball infantil, pobresa... però totes les cares tenen el 
mateix nom, el de la classe treballadora. L’article reflexiona sobre 
el paper de la cooperació sindical internacional per donar resposta 
a la crisi global. A més de concretar-se en projectes de cooperació, 
ara, el repte és situar-la dintre de la negociació col·lectiva a Cata-
lunya.

 El primer món estem patint una crisi econòmica sense prece-
dents en la història moderna, però la resta mai no ha deixat de patir 
aquesta crisi; la seva és una crisi permanent i diària de lluita contra 
la globalització de l’especulació i el diner fàcil sense escrúpols. 

8
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Camil Ros i Duran 
Secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya 
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 Des del sindicalisme hem de donar resposta a la 
crisi globalment. A Catalunya, amb la defensa dels 
llocs de treball i de l’estat del benestar. A Europa, 
treballant per la construcció de l’Europa social. I als 
països on manca la llibertat sindical i que pateixen 
l’explotació laboral, la millor resposta és la coopera-
ció sindical.

 L’aposta de la UGT de Catalunya per la cooperació 
sindical ja està donant els seus fruits. Quan les bones 
idees es converteixen en bons resultats, cal plantejar 
de millorar encara més aquests èxits; i més quan el ba-
lanç dels èxits és que hem contribuït al reforçament 
del sindicalisme arreu del món i especialment en els 
països en què la persecució sindical i l’explotació la-
boral és permanent.

 Cal fer partícips de la cooperació sindical el conjunt 
de treballadors i treballadores. La cooperació sindical 
no s’ha de reduir a la gestió de recursos públics per 
realitzar projectes de cooperació sindical, sinó que 
és una aposta ideològica i estratègica per reforçar el 
sindicalisme arreu del món, la millor garantia per llui-
tar contra les injustícies socials i per la democràcia. 
Les ideologies que guanyen són les ideologies que 
aconsegueixen ser majoritàries, i per això considerem 
important implicar les seccions sindicals, els comitès 
d’empresa,  l’afiliació sindical i els treballadors en ge-
neral en la cooperació sindical.

 En la negociació col·lectiva és on centrem bona 
part de l’activitat sindical. I quan parlem de negocia-
ció col·lectiva no estem parlant només dels convenis 
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sectorials d’àmbit provincial, català o estatal, estem 
parlant també de l’àmbit de  l’empresa, tinguin o no 
conveni d’empresa, ja que negociació col·lectiva no 
és només el procés de negociació del conveni sinó to-
tes les actuacions sindicals col·lectives que fem diària-
ment.  

 El nou gran repte és, doncs, situar la coopera-
ció sindical com a part del corpus de la negociació 
col·lectiva. En aquest sentit, la UGT de Catalunya ha 
aprovat en el darrer Comitè Nacional les recomanaci-
ons per a la negociació col·lectiva per al 2010, entre 
les quals hi ha la següent: “Cooperació sindical. Els 
objectius de justícia social, de cooperació al desenvo-
lupament i sostenibilitat s’ha de situar també en el 
centre del canvi de model productiu.

 Aquesta és la raó per la 
que en la Negociació Col-
lectiva s’han d’introduir 
clàusules de cooperació 
al desenvolupament que 
estableixin quantitats de 
la massa salarial a tal efec-
te, destinades als països 
menys desenvolupats i la 
sostenibilitat sota el con-
trol de les Organitzacions 
Sindicals i amb la partici-
pació de Sindicalistes Soli-
daris.”

Per primer cop des del sindicalisme català es fa una 
proposta d’aquesta dimensió en l’àmbit de la coope-
ració. L’objectiu és implicar el conjunt del sindicalis-
me i dels treballadors en la cooperació, no com una 
qüestió menor o secundària que es resumeix en una 
aportació econòmica puntual en casos d’urgència, 
per calmar les males consciències. Sinó que situem la 
proposta al mateix temps que estem negociant el sa-
lari mínim de 1.000 €, la conciliació o la qualitat  en 
l’ocupació, entre altres aspectes.
 
 El canvi de model productiu passa per situar el tre-
ball en el centre de la producció, aconseguint tant la 
qualitat del producte, com la del treball. Aquest ob-
jectiu s’ha d’aconseguir aquí i allà. El món ha de dei-
xar de competir en costos baixos basats en els salaris 
baixos i baixa o nul·la protecció social, per competir 
en competitivitat, formació i innovació. Aquesta és 

la millor manera de lluitar contra la globalització de 
l’explotació laboral.

 Per això, tan important ha de ser el que negoci-
em aquí com l’ajut al sindicalisme d’arreu del món 
perquè millorin també les seves condicions de treball. 
Com més bones condicions de treball al món, menys 
perills de deslocalització. La defensa del lloc de tre-
ball ha de tenir una visió internacionalista. 

 Nosaltres vam ser receptors d’internacionalisme 
durant el franquisme i a l’inici de la democràcia, 
d’Alemanya, entre altres països; ara ens toca a nosal-
tres ser donadors d’internacionalisme, i no des de la 
caritat paternalista sinó dotant de mitjans el sindica-
lisme dels països que més ho necessitin. Així podran 
lluitar amb els mitjans materials i econòmics necessa-

ris per estructurar el sin-
dicalisme com a garant  i 
agent clau en la millora 
de les condicions de tre-
ball. Actualment encara 
a molts llocs del món ser 
sindicalistes et pot costar 
la vida, i nosaltres no po-
dem viure d’esquenes a 
aquesta realitat.

 Plantegem la coope-
ració en la negociació col-
lectiva per la via d’acords 

concrets o en els convenis col·lectius sectorials i d’em-
presa, oberts i adaptats a cada negociació. Les apor-
tacions econòmiques tant poden venir d’aportacions 
dels treballadors com dels beneficis empresarials. Al-
hora, també plantegem permisos retribuïts per fer 
cooperació o excedències amb reserva de lloc de tre-
ball.

 Volem donar participació als treballadors en la co-
operació, i per tant no ha de ser només una aportació 
econòmica concreta, sinó que cal que els treballadors 
de forma participativa puguin decidir ens quins pro-
jectes i en quins països prioritàriament s’han d’adre-
çar els recursos i els mitjans.

 Catalunya al llarg de la seva història ha estat recep-
tora d’immigració i, per tant, de capital humà que ha 
ajudat al progrés econòmic i social. Aquest fet que aquí 
ha comportat progrés, en els països d’origen ha provo-

reflexions
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La cooperació sindical no s’ha de 
reduir a la gestió de recursos públics 
per realitzar projectes de 
cooperació sindical, sinó que és una 
aposta ideològica i estratègica per 
reforçar el sindicalisme arreu del 
món.
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cat la fuga de cervells i menys possibilitats de progrés. 
La cooperació dels treballadors i de les empreses de 
Catalunya ha d’anar prioritàriament cap al retorn soci-
al i econòmic dels països dels quals majoritàriament ha 
vingut aquesta immigració: 
el progrés rebut s’ha de re-
tornar amb progrés per als 
països d’origen.

 La cooperació sindical 
en la negociació col·lectiva 
ha de tenir aquí com a pri-
oritat sensibilitzar el sindi-
calisme i els treballadors 
de la necessitat d’ajudar també des del lloc de tre-
ball a la cooperació internacional. S’ha de ser solidari 
també des del lloc de treball. La cooperació no s’ha 
d’acabar amb la col·laboració de les ONG generalistes 
o quan hi ha grans catàstrofes naturals, ha de ser dià-
ria i permanent, i no pot ser neutra.

 La cooperació sindical allà, com dèiem abans, no 
de ser neutra, ha de ser amb una política sindical cla-
ra, amb el suport per reforçar o crear sindicats i per 
formar els treballadors; amb habilitats laborals i en 

formació sindical. Tan 
important han de ser els 
mitjans econòmics com 
la formació dels treballa-
dors, perquè, com deia el 
cantant: ‹‹sinó només els 
rics estudien, només els 
rics sabran››.

 Tots just comencem a 
introduir la cooperació sindical en la negociació col-
lectiva, però aquest no és un camí ni de retorn, ni de 
fracàs. És el camí de la taca d’oli. I si sabem fer la feina 
ben feta l’avanç serà constant i demostrarem que la 
negociació col·lectiva és també una eina de lluita con-
tra les injustícies socials d’arreu del món. 

11
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El nou gran repte és situar la
 cooperació sindical com a part del 
corpus de la negociació col·lectiva.
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Carlos Humberto Reyes
carloshumbertoreyes@yahoo.es
Candidato presidencial independiente de Honduras
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Golpe de Estado en Honduras:

el Imperio rearma a su 
gendarme El golpe de Estado del mes de junio de 2009 en Hon-

duras fue una muestra más de los denominados golpes 
preventivos, solo que esta vez no fue para impedir una 
revolución sino para frenar reformas que hubiesen pues-
to en jaque a las clases dominantes y por extensión a los 
Estados Unidos. Lo que no habían previsto los golpistas, 
fue la reacción popular.
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 El golpe de Estado en 
Honduras, hace necesa-
rio recordar tres aspectos 
teóricos sobre la función 
del Estado. El primero es 
que la función básica de 
la política burguesa, no es 
otra que la de impedir el 
estallido de la revolución, 
o en caso extremo ahogarla en un baño de sangre. 
Un segundo aspecto es que mientras que las crisis del 
capitalismo son necesarias e inevitables, la revolución 
social es necesaria pero no inevitable y el tercero y 
último es que el estado burgués tiene el objetivo pri-

oritario de impedir que 
surja, crezca y actúe la 
conciencia revolucionaria 
como fuerza material.

 El golpe de Estado de 
Honduras, se ajusta en 
alguna medida a esos 
planteamientos teóricos, 

aunque cabe aclarar que  no fue para impedir el es-
tallido de una revolución; sino para impedir el avan-
ce de reformas en un país extremadamente pobre y 
dependiente. Esas reformas hubiesen profundizado 
de haberse aprobado una nueva constitución de la 

El golpe de Estado de Honduras 
no fue para impedir el estallido 
de una revolución sino para impedir 
el avance de reformas en un país 
extremadamente pobre y 
dependiente.



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

Los Estados Unidos subestimaron 
la resistencia y la capacidad del 
pueblo hondureño y de los pueblos 
del mundo de levantar cabeza ante 
tanta ignominia.

 Respecto a la posición del gobierno de Estados Uni-
dos cabe señalar que mientras que el Pentágono y el 
Complejo Militar Industrial dirigieron, programaron y 
apoyaron el golpe, el Departamento de Estado man-
tuvo la posición de no reconocer el golpe de Estado y 
condenarlo en Naciones Unidas y en la OEA.  Esta po-
sición aparentemente contradictoria de Estados Uni-
dos le permitió ejecutar su estrategia de que frente al 
golpe de Estado impondría como solución el proceso 
electoral del 29 de noviembre, y mientras vencía ese 
plazo oxigenaría a los golpistas con tácticas dilato-

rias como la mediación 
del presidente de Costa 
Rica y la negociación del 
Acuerdo Tegucigalpa-San 
José. 

 Por los hechos se dedu-
ce que el guión del impe-
rio estadounidense, ante 
la pérdida del control del 
mecanismo que les venía 
asegurando su dominaci-

ón en Honduras, se ajustó a un proceso planificado 
que incluía el golpe con sucesión constitucional, unos 
procesos de mediación y diálogo como medio para 
dar oxígeno a los golpistas hasta las elecciones, hacer 
efectiva la retirada de Roberto Micheletti previa a la 
toma de posesión del “presidente electo”, instaurar 
un nuevo gobierno de unidad e integración con lla-
mada incluida al diálogo nacional para una visión de 
país a largo plazo, amnistía para los delitos políticos y 
comunes conexos, absolución de la cúpula militar gol-
pista. denunciar el ALBA y finalmente integrar una 
“Comisión de la Verdad”, para blanquear el golpe de 
Estado y hacer lo que siempre ha realizado el imperio 
de Estados Unidos después de cometer una agresión: 
“olvidar el pasado y borrón y cuenta nueva”.  

 Pero en este guión Washington olvidó incluir algo 
que no pensaron: la resistencia hondureña. Subesti-
maron la capacidad del pueblo hondureño y de los 
pueblos del mundo de levantar cabeza ante tanta 
ignominia. Tampoco incluyeron en el guión la solida-
ridad internacional que se involucró en la lucha del 
pueblo hondureño, convirtiéndola en una lucha que 
rebasó nuestras fronteras. 

 Es en este contexto que surge el Plan de Acción del 
Frente Nacional de Resistencia Popular que se basa en 

República y harían que peligraran, también, los inte-
reses del imperio de Estados Unidos, quien junto a la 
oligarquía actuó preventivamente dando el golpe de 
Estado.  

 Para el pueblo hondureño el proceso del golpe 
de Estado preventivo significa, entre otras cosas, 
que se han aplastado las reformas impulsadas por 
el Presidente Manuel Zelaya Rosales, que se ha pro-
fundizado en el neoliberalismo imponiendo medi-
das anticrisis, que se ha abortado la aprobación de 
la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente y por último, 
que se ha detenido el 
avance del Movimiento 
Popular hondureño.

 De los hechos y consi-
deraciones históricas  se 
deduce que las reformas 
del gobierno de Manuel 
Zelaya, con la alianza táci-
ta del Movimiento Popular, estaban haciendo perder 
a las élites neoliberales, que vienen detentando el 
poder en Honduras desde 1982,  el control del meca-
nismo que les venía asegurando su dominación. Eso 
no  podían permitirlo y menos en momentos de agu-
dización de la crisis capitalista mundial y cuando el 
imperialismo no se muestra conforme con la pérdida 
del control histórico absoluto de su patio trasero: La-
tinoamérica.

 El golpe militar fue ejecutado del 28 de junio, fecha 
programada para la realización de la consulta popu-
lar. Ese día fue allanada la casa del presidente, quien 
fue secuestrado y expatriado por las fuerzas militares 
a Costa Rica, previo paso por la base militar de Estados 
Unidos en Palmerola. (El  artículo 102 de la Constituci-
ón de la República  prohíbe la expatriación).

El mismo día las y los diputados del Congreso Nacio-
nal de la República dieron a conocer la “carta de re-
nuncia” del Presidente Manuel Zelaya Rosales, quien 
negó la autenticidad de la misma. El Congreso que 
no tiene esa facultad la aceptó, y nombró Presidente 
de la República al presidente del Congreso Nacional 
Roberto Micheletti Baín. Esa acción, denominada “su-
cesión constitucional”, no está prevista en la Consti-
tución de la República de Honduras.
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la organización, la movilización y la politización. El 
FNRP  es una instancia política que lucha por la toma 
del poder político, por ello nos siguen matando, aho-
ra en forma selectiva, ya que no toleran que el pu-
eblo que busca inteligentemente superar la ruptura 
entre lo social y lo político, les dispute el poder.
 
 La estrategia del FNRP es la refundación de Hondu-
ras a través de una asamblea nacional constituyente 
que elabore una nueva constitución, y a partir de la 
fecha ir de nuevo a una consulta popular a través de 
una “Declaración Soberana”, documento que firmará 
individualmente todo hondureño que esté apoyando 
la  convocatoria de la asamblea nacional constituyen-
te. Recogeremos un millón ciento cincuenta mil fir-
mas, el 30% del censo electoral.
 
 Pero además de lo anterior, hemos aprobado el 
posicionamiento político del frente nacional de resis-
tencia popular que dice que en actual período visua-
lizamos la toma del poder político desde dos modos 
y perspectivas. Por una parte enfrentar el actual régi-
men político con acciones permanentes de resistencia 
pacífica con el fin de debilitarlo y obligar a la convo-

catoria de una constituyente de acuerdo a los conte-
nidos y estructuras definidas por el Frente y por otra 
avanzar hacia una propuesta política, orientada a un 
proceso que garantice el triunfo popular.
 
 El FNRP establece su independencia y su diferencia 
frente a los actuales partidos políticos y confesiones 
religiosas. Desde su autonomía define sus alianzas y 
relaciones y además no aceptamos llamamientos a un 
falso diálogo nacional. 

 Rechazamos el “Plan de Nación” porque profun-
diza el  modelo neoliberal. Decimos no a la falsa Co-
misión de la Verdad  usada para dejar impunes los 
crímenes de lesa humanidad. También respetamos la 
obligación de los gremios para exigir sus derechos al 
régimen de facto, sin que esto signifique que en tal 
acción haya un reconocimiento de la dictadura. No 
reconocemos y por tanto rechazamos el régimen de 
facto encabezado por Porfirio Lobo. Por último, abor-
daremos el anterior planteamiento y analizaremos el 
proceso de avance y desafíos de la resistencia junto 
con Manuel Zelaya Rosales y su equipo.
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Isabel Cristina Pardo González 
Defensora de Derechos Humanos de la fundación comité de 

solidaridad con los detenidos políticos en Colombia
Dirigente sindical de Anthoc Tolima   

 Colombia vive una situación de conflicto permanente. Ello obliga 
a algunas personas a exiliarse tras recibir amenazas de muerte. Es el 
caso de Isabel Cristina Pardo, una mujer colombiana, sindicalista del 
sector de la salud, que ahora vive en Asturias acogida a un progra-
ma de protección. Este es el testimonio de una mujer que proviene 
del país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo.
  
 Mi nombre es Isabel Cristina Pardo. Soy colombiana, del depar-
tamento del Tolima, madre y cabeza de familia con 3 hijos. He sido 
trabajadora del sector de la salud y dirigente de mi sindicato ANT-
HOC durante 13 años. Siempre mantuve una constante oposición 
a las políticas laborales que acabaron con  los derechos laborales y 
sindicales y por ello fui despedida junto con 600 compañeros más de 
los diferentes hospitales públicos en el año 2002. Fue la culminación 
de una política sistemática de desmantelamiento del sistema de sa-
lud colombiano por parte de los sucesivos gobiernos a partir de los 
años 90, tras que la constante lucha sindical consiguiera establecer 
un sistema mínimo y con garantías. Fui dirigente del ejecutivo de la 
CUT de mi departamento donde durante 6 años en donde ocupe el 
cargo  en la secretaria de Derechos Humanos. Fue allí donde  conocí 
el trabajo de componente social con diferentes comunidades, entre 
ellos campesinos indígenas, mujeres y detenidos políticos.

 Dediqué mi trabajo a la lucha y defensa de los derechos de los 
mas vulnerados,  no solo acompañándolos en la denuncia de las 
constantes violaciones de sus derechos a los que eran sometidos, sino 
también enseñándoles cuales eran de sus derechos constitucionales 
y proporcionándoles herramientas para la defensa de los mismos 

Colombia,
terrorismo de Estado
contra el sindicalismo
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rechos laborales y sindicales, más allá de los asesina-
tos o las desapariciones de los dirigentes sindicales.

 Así se explica que solo un 4% de la población eco-
nómicamente activa esté amparada por convenios 
colectivos. Hoy en día, solo se firman acuerdos entre 
las patronales y los trabajadores en compañías multi-
nacionales asentadas en el país bajo el amparo de “La 
confianza inversionista” Ese es el slogan con el que 
el gobierno ha determinado que el ínfimo precio de 
la mano de obra colombiana es el principal factor de 
competitividad de nuestra economía en el  mercado 
mundial. 

 Hoy todavía resistimos a un sistema corrupto y 
violador de  todos los derechos laborales sindicales 
y sociales con  políticas que restringen el derecho a 
la protesta y la asociación de los derechos  laborales 
y sindicales convirtiéndonos en el primer país en el 
mundo más peligroso para ejercer el sindicalismo. En 
Colombia, el simple hecho de atender a la comuni-
dad, de estar al lado de la gente y los trabajadores en 

un conflicto, es motivo de 
amenazas, unas amena-
zas, que en muchos casos, 
se convierten en desapari-
ciones y muertes.

 Pero debo decir, que mi 
tarea también me ha dado 
algunos momentos de ale-
gría, como  cuando se pu-

eden salvar vidas, se ayuda a ganar la libertad o se 
comparte con los campesinos y estudiantes detenidos 
sus trabajos diarios.

 En este espacio he podido encontrar a verdaderos 
seres humanos que a pesar de sus circunstancias, y de 
que cada día están en peores condiciones, creen y se 
afianzan más en su sueño de que habrá un futuro me-
jor. Poder compartir con ellos su pequeño espacio, me 
deja una gran enseñanza de resistencia y dignidad. A 
veces, cuando, como ser humano, me derrumbo y me 
puede la desesperanza, son ellos con sus palabras los 
que me la devuelven.

 Por último, quiero agradecer el espacio donde me 
dan la oportunidad de que a través de mi vivencia 
como defensora de derechos humanos y como tra-

 Ese constante ir y venir de luchas y vivencias me 
ha dejado, como persona y ser humano, muchos mo-
mentos con sentimientos entremezclados, como los 
de la rabia, la impotencia o el miedo. Son los senti-
mientos que se producen cuando, por ejemplo, hay 
que enfrentarse a los miembros del ejercito que en 
su condición de representantes del estado abusan de 
su  poder, atropellan a los ciudadanos allanando sus 
casas o, en otras ocasiones, sus lugares de trabajo. Re-
cuerdo casos de reestructuración y venta de las em-
presas en los que, cuando los trabajadores llegaron 
a los locales de sus empresas se encontraron con que 
por la presencia del ejercito les impidieron su acceso 
quedando despedidos. Fue el caso, sin ir más lejos, de 
la venta de la empresa estatal  Telecom, empresa de 
los servicios públicos, a multinacionales de las comu-
nicaciones como Telefónica de España. 

 Y a nivel de la calle también se siente esa mezcla 
de rabia, miedo e impotencia, cuando en   las pro-
testas y manifestaciones se hace presente las fuerza 
pública para golpear y detener a muchas personas. Lo 
triste del caso colombiano 
es que los que queremos 
cambiar algo, podemos 
hacer muy poco ya que 
los defensores de los de-
rechos humanos estamos 
equiparados a terroristas.
   
 Otra faceta de mi tra-
bajo, es la de acompañar 
a los presos políticos en 
las cárceles. En Colombia, el hecho de ser opositor al 
gobierno significa, en la mayor parte de los casos, es-
tar en la cárcel, intentando resistir con dignidad unas 
condiciones que muchas veces son infrahumanas.

 Desde la experiencia del acompañamiento que he-
mos realizado, puedo decir que la mayoría, por no 
decir todos los presos que están en condición de de-
tenidos políticos son campesinos líderes campesinos, 
estudiantiles, sociales y sindicales a los que se acusa 
de terroristas por el simple hecho de estar en contra 
del sistema. Se les detiene violando todas las normas 
de nuestro país y además se les juzga por el delito de 
rebelión.
 
 El gobierno colombiano con la colaboración de la 
cúpula empresarial,  y eso debe saberse, viola los de-

Lo triste del caso colombiano es 
que los que queremos cambiar algo, 
podemos hacer muy poco ya que los 
defensores de los derechos humanos 
estamos equiparados a terroristas.
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bajadora de la salud, pero 
sobre todo como colombi-
ana, puedan conocer algo 
de nuestro trabajo. Sin la 
posibilidad de la ayuda y 
la solidaridad internacio-
nal, Colombia, como otros 
países, se vería sumida en 
el silencio y en el olvido. 
Por ello es tan importante 
que se conozca la voz de los que, queremos y lucha-
mos por un futuro mejor, en el que los derechos de 
los seres humanos sean respetados escrupulosamente 
y en el que defender lo que es justo no sea motivo de 
amenazas e incluso de muerte.

 Invito a todos a que nos 
sigan acompañando desde 
sus espacios, que se forta-
lezcan los lazos de unidad, 
que se refuerce la solidari-
dad y nos ayuden en nu-
estra labor de resistencia. 
Pese al panorama de vio-
lencia y represión que he 
explicado a lo largo de es-

tas líneas, somos clase obrera que sigue y seguirá su 
tarea de lucha. Lo haremos con dignidad y contando 
con la solidaridad de todos nuestros hermanos de clase 
de todo el mundo. Seguiremos  reclamando justicia.

He podido encontrar a verdaderos 
seres humanos que a pesar de sus 
circunstancias, y de que cada día 
están en peores condiciones, creen y 
se afianzan más en su sueño de que 
habrá un futuro mejor. 
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Edgar Morales Quesada
emorales@anep.or.cr
Coordinador de Costa Rica en la PSCC 
Secretario general adjunto de ANEP
Coordinador de Asuntos Jurídicos en la Central Social Juanito Mora Porras 

 La firma de un acuerdo de cooperación y libre comercio entre los 
gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea se contempla con 
gran recelo entre los movimientos políticos y sociales de la zona. El 
tratado podría ser, únicamente, un catálogo de medidas de libre co-
mercio sin ningún compromiso vinculante en aspectos de diálogo y 
cooperación entre los firmantes.

 Desde que los Gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea 
anunciaron la firma de un Tratado de Cooperación y de Libre Co-
mercio entre La Unión Europea y Centroamérica (AdA), en  la Plata-
forma Sindical Común Centroamericana (PSCC), demandamos tanto 
de los gobiernos de Centroamérica como, como de las autoridades 
de la Unión Europea, que la firma de cualquier acuerdo o tratado 
de comercio, debería basarse en una serie de principios.

 Queremos que haya participación real de las organizaciones sin-
dicales y sociales, de ambos bloques en el proceso de negociación 
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TLCplus,
un lobo feroz con piel de oveja
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y toma de decisiones y que los convenios y tratados 
en general y en especial los de cooperación y de co-
mercio respondan al objetivo de servir al desarrollo y 
bienestar de los pueblos. Por tanto estos tratados de-
ben sostenerse sobre las bases de la Producción Lim-
pia y el Comercio Justo. La producción y el  comercio 
deben servir al bienestar de la gente y  desarrollarse 
con total apego al respeto de los derechos humanos 
laborales y de protección al ambiente.

 Estos tratados deben respetar e incorporar el ple-
no respeto a la cultura y tradiciones de los pueblos.

 Creemos que, para que la producción y el comer-
cio sirvan al bienestar de los pueblos, los tratados de-
ben considerar en su cuerpo normativo procesos de 
cooperación económica y de apoyo técnico científico, 

reflexions

para que los pueblos menos desarrollados o subde-
sarrollados como los de Centroamérica,  puedan su-
perar las grandes asimetrías que nos separan de las 
metrópolis desarrolladas de la UE.

 Estos acuerdos y tratados, deben, necesariamente, 
contener cláusulas y políticas de cooperación para el 
desarrollo de una política de cohesión social, entre 
ambos bloques y en nuestro caso, conseguir que nos 
lleven a superar a medio y largo plazo las grandes de-
sigualdades económicas, sociales y de calidad de vida 
entre nuestros pueblos. Por ejemplo, los servicios pú-
blicos de primera necesidad como el agua potable, la 
salud, la educación, la energía, las telecomunicacio-
nes, la seguridad social y los recursos naturales no pu-
eden ser considerados como mercancías, si no como 
bienes y servicios para el desarrollo y bienestar de los 
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de ninguna sanción. Es decir los ejes de diálogo po-
lítico y cooperación complementarios a este TLCplus, 
son meras declaraciones que, al no ser vinculantes, 
quedan a la voluntad de los estados cumplirlas o no, 
sin que medie por ello sanción alguna. 

 Y por si fuera poco, este TLCplus, elimina de sus 
contenidos todas las cláusulas o normas que se esta-
blece en el Sistema General Preferencial de la UE, para 
sancionar o excluir de éste sistemas de preferencias a 
los estados que violen los derechos humanos labora-

les fundamentales. De 
nuevo al “lobo feroz” se 
le cae su “piel de oveja”. 
Lo que cuenta es el co-
mercio por el comercio, 
la gente del trabajo les 
importa poco. Lo mismo 
pasa con la protección 
al ambiente, nada de 
nada. La crisis climática, 
también, no sirve para 
nada. 

 Otras consideraciones por las cuáles desde la PSCC 
rechazamos tajantemente este TLCplus tiene que ver 
con el relevante hecho de que la UE, se presenta a 
la mesa de negociación como bloque, político y eco-
nómico y con un mandato negociador compacto. En 
cambio, Centroamérica, se presenta disgregada, divi-
dida, cada grupo empresarial y país salvando lo suyo, 
sin un marco de visión o de integración regional. Lo 
que implica y así se vislumbra, es que este TLCplus, en 
lugar de integrarnos, según dice la Unión Europea, 
servirá para dividirnos aún más.

 Hay que tener en cuenta que la UE se presenta con 
instituciones fortalecidas, consolidadas, que le permi-
ten negociar pensando en Europa. Contrariamente, 
Centroamérica, se presenta a la mesa de negociación 
con instituciones locales (países) y supraregionales, 
absolutamente débiles, sin ninguna posibilidad de 
imponerse o defender una posición de región. Ello 
conlleva el sometimiento a los intereses del gran em-
presariado local y transnacional, en claro perjuicio de 
nuestros pueblos.

 Para concluir, debemos mencionar, que siguiendo 
el razonamiento de la Unión Europea, en el sentido 
de que el diálogo político es un componente esencial 
de este tratado, como PSCC hemos reclamado a los 

pueblos. Por tanto, deben estar fuera del comercio 
meramente mercantil.

 La inversión pública debe ser una herramienta 
para fortalecer el desarrollo productivo económico 
y social de los pueblos y no simplemente un instru-
mento para facilitar al gran capital multinacional el 
desarrollo de sus negocios, a expensas del bienestar 
de la gente y del ambiente. En consecuencia, estos 
convenios y tratados deben crear y desarrollar fondos 
de cooperación para impulsar políticas públicas de 
apoyo a aquellas empre-
sas o actividades produc-
tivas y comerciales que 
implementen acciones 
claras y verificables en 
beneficio del trabajo y 
del ambiente. Por tanto, 
deben contener, expre-
samente, un articulado 
sobre derechos laborales 
y ambientales y las san-
ciones respectivas para 
aquellas empresas y es-
tados que no los cumplan. 

 Desde luego, ninguno de los principios expuestos 
está contenido en el ADA, a pesar de que las autorida-
des de la Unión Europea tratan de convencernos,  de 
que este acuerdo ni es, ni se puede comparar con un 
Tratado de Libre Comercio (TLC). Argumentan que este 
acuerdo además del libre comercio, cuenta con dos 
componentes más, uno relacionado con la cooperación 
y otro sobre el fortalecimiento del diálogo político.  

 Y precisamente en cuanto a estos dos compo-
nentes es cuando al “Lobo Feroz” se le cae su “Piel 
de Oveja” y se evidencia sin ningún reparo que este 
ADA, es más que un TLC, es un TLCplus. Argumentos 
hay para demostrarlo.

 Los convenios y tratados entre las naciones, entre 
ellos los de libre comercio, como es el caso que nos 
ocupa, son vinculantes para las partes que los suscri-
ben y, los incumplidores o los violadores de las normas 
que establecen esos tratados, son severamente sanci-
onados, con grandes multas y pago de daños y perju-
icios. En cambio los componentes de diálogo político 
y de cooperación que complementan este TLCplus, no 
son vinculantes para las partes y por tanto si las par-
tes incumplen tales postulados, no son merecedores 

22

reflexions

Los tratados deben considerar en su 
cuerpo normativo procesos de 
cooperación económica y de apoyo 
técnico científico para los pueblos 
menos desarrollados.



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL 23

Estos convenios y tratados deben 
crear fondos de cooperación para 
impulsar políticas públicas de apoyo a 
acciones claras en beneficio del 
trabajo y del ambiente

gobiernos de la región 
abrir mesas de diálogo 
para la participación de 
los movimientos sociales 
en el curso de estas nego-
ciaciones. El resultado es 
que únicamente Zelaya 
en Honduras y Ortega en 
Nicaragua abrieron estos 
espacios. En el resto de la 
región ahora incluyendo 
al Gobierno Golpista de Honduras este TLCplus, se ha 
negociado en el más burdo secretismo y a espaldas de 
nuestros pueblos.

 Desde la PSCC, que-
remos hacer un llama-
miento respetuoso pero 
vehemente, a todas las 
organizaciones sindicales, 
sociales y políticas de la 
región y la Unión Euro-
pea, para que juntemos 
nuestras fuerzas y der-
rotemos en las calle este 
infame “lobo con piel de 

oveja” (TLCplus), que desde Europa y con la triste 
complicidad  de algunos desgobiernos de la región, 
se nos quiere imponer. 
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 Ja fa gairebé tres anys que el sistema financer ens va abocar a tots 
a una crisi que no sembla tenir sortida. Avui, passat tot aquest temps, 
paguem els de sempre, amb unes polítiques dictades per aquells que 
ho van provocar i que, paradoxalment, continuen marcant les pautes 
del que cal fer. I això ens afecta a nosaltres, el Nord, i també al Sud, 
que corre el perill de quedar desemparat.

29 S:  pel Sud, pel Nord, planta 
cara a la reforma laboral!
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Laura Pelay
lpelay@catalunya.ugt.org

Secretària adjunta al secretari general 
de la UGT de Catalunya

FOTOGRAFIES: Juan A. Zamarripa
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D’aquí a pocs anys, l’Índia serà el 
país més poblat del planeta i una de 
les economies més dinàmiques.

 El títol d’aquest article pot sem-
blar confós. Però vol ser el resum del 
que ha passat al món i a casa nostra 
des del dia en què vam constatar que 
tot el que ens envoltava es desfeia 
com un castell de sorra. Quan l’any 
2007 va esclatar la crisi de les hipote-
ques subprime, hi va haver un consens 
general sobre els culpables de la crisi. 
Eren els especuladors, els banquers 
de Wall Street, els hedge founds, els 
swap…; en pocs dies el nostre voca-
bulari es va anar ampliant inexora-
blement amb noves paraules. Sem-
blava que els habitants del planeta 
tindríem la reparació moral de sentir, 
de veure com teníem la raó. Que l’ar-
quitectura mundial generada a través 
del consens de Washington era ego-
cèntrica i egoista i que les desigual-
tats entre rics i pobres augmentaven 
inexorablement. I a part de la raó tin-
dríem solucions. Només un apunt per 
testimoniar la magnitud de la tragè-
dia: als EEUU els 9 grans bancs han 
rebut de l’estat 175 bilions de dòlars 
i només l’any 
2008 van do-
nar 32,6 bi-

lions de dòlars en bonus als 
seus directius. Aquests diners 
podrien pagar les necessitats 
d’educació dels 68 països 
més pobres del món durant 3 
anys. 

 Però tal i com au fènix, la caverna ideològica va 
renéixer. La culpa ara és de les pensions, dels salaris 
de mil euros, de la sanitat pública, del mercat de tre-
ball..., evidentment això per a les persones que tenim 
la sort de viure al Nord, pels que crèiem que era una 
aposta segura l’Europa Social. Moltes vegades, hem 

pensat amb la barra que ens queixàvem de la crisi da-
vant de persones que es debaten per omplir un plat 
calent al llarg del dia, en un context en què  la crisi, 
segons l’OIT, ha generat la pèrdua de 31 milions de 
llocs de treball al món.

 Europa, baluard de l’avenç social, s’ha girat con-
tra els seus propis fills, retirant les mesures d’estímul 
abans d’hora i provocant polítiques restrictives sense 
precedents que ens poden abocar, com va passar l’any 
1930, a una gran depressió. I l’Estat espanyol? I Ca-
talunya? El Govern de l’Estat ha fet pagar la crisi als 
treballadors de la funció pública, als pensionistes..., 
a la part més dèbil de la societat, mentre alimentava 
als bancs amb quantitats ingents de diners. Però qui 
són els nostres funcionaris? Aquells que ensenyen als 
nostres fills, els que ens curen..., i que tenen una tem-
poralitat altíssima. Per què no tothom té plaça fixa. 
Sabeu quina és la pensió mitjana al nostre país? Poc 
més de 600 euros. I quant guanya un conseller d’una 
empresa de l’Ibex? Milions i milions d’euros a l’any. 

 I finalment, arribà la reforma laboral. Una refor-
ma laboral per a què? O per a qui? Per als més de 4 
milions d’aturats que té l’Estat espanyol? Segur que 
no. Una reforma laboral no genera ocupació. El que 

crea llocs de treball és 
el creixement econò-
mic. El nostre país té 
grans dèficits. I n’és 
un el model produc-
tiu. Quan l’economia 
anava bé, ningú no es 
va plantejar invertir en 
r+d+i. I ningú apostava 

pel gran canvi: entrar a fons en la formació, apostant 
per l’FP, com a lligall entre personal amb competèn-
cies i necessitats de l’empresa. Infraestructures, amb 
l’energia al capdavant, innovació, finances per incre-
mentar el consum de les persones i formació. Aquest 
és el diccionari per sortir de la crisi amb un model 
reforçat i de futur. 
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 Per decret llei, el govern central, víctima de l’en-
torn però botxí dels treballadors i treballadores, ens 
imposa el contracte únic, tot flexibilitzant tant les 
causes d’acomiadament que el preu d’aquest serà 
majoritàriament de 20 dies per any treballat, 8 dels 
quals els pagarem tots a través del FOGASA. Serà molt 
fàcil demostrar la procedència de l’acomiadament, ja 
que les pèrdues de l’empresa seran una de les causes. 
Maquillar els resultats empresarials es convertirà en 
un art. Una altra de les víctimes de la reforma laboral 
serà la negociació col·lectiva. Han portat la flexibilitat 
salarial i horària a l’àmbit de l’empresa, sotmesa als 
capricis de l’empresari, a l’igual que la clàusula d’ina-
plicació salarial. Cal destacar també que pel que fa als 
ERO no s’ha aplicat en cap moment el famós model 
alemany, ja que no es parla de formació. Finalment, 
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la reforma laboral és una via oberta cap a la privatit-
zació dels serveis públics d’ocupació. Es posa en perill 
la intermediació pública, gratuïta i universal. Diuen 
que és un problema la dualitat del mercat de treball. 
Segurament és cert, però amb aquesta reforma pre-
tenen abordar aquest problema tot acostant les con-
dicions laborals dels fixos a les dels temporals, i no a 
l’inrevés. 

 El 7 d’octubre i convocats per la CSI, commemorem 
el dia internacional del treball digne. No demanem 
res més. Treballar, i treballar amb dignitat. Aquestes 
paraules entronquen amb una gran referència del 
sindicalisme català: “Quan els treballadors fan vaga, 
no és que no vulguin treballar, sinó que ho volen fer 
en millors condicions”, tal i com afirmà el Noi del Su-
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És innegable que l’Índia encarna 
avui per al Sud una via de 
desenvolupament democràtic en 
un marc multipartidista i de sindicats 
lliures.

cre. I aquestes paraules, 
tenen avui més significat 
que mai. Perquè el sindi-
calisme, al món, som la 
darrera barricada. Som 
l’única esperança davant 
la retirada de la política 
com a element de con-
frontació. Avui les decisions, tal i com hem pogut 
constatar clarament, no es prenen als centres de po-
der polític tradicional. Les prenen els tecnòcrates de 
l’FMI, del Banc Mundial..., persones que la ciutadania 
no hem elegit però que ens escriuen el nostre futur. 
Sincerament, no els podem deixar guanyar. Perquè el 
sindicalisme, malgrat les contradiccions i les mancan-
ces, som el far de l’estat del benestar. Per què l’Estat 
espanyol ja ha decidit retirar 600 milions d’ajuda a 

la cooperació, amb una 
miopia indigne d’un país 
que es vol avançat? Com 
en plena crisi es pot reti-
rar l’AOD? Com es poden 
fer tants desballestaments 
en tan sols uns dies d’allò 
que ens pertany? 

 El 29 de setembre, la Confederació Europea de 
Sindicats (CES) ha convocat una mobilització general. 
A l’Estat espanyol, vaga general. Perquè ens sobren 
les raons, perquè el sud no pot rebre les conseqüèn-
cies d’aquesta crisi, i els del nord no podem abdicar 
del nostre model social. Seria un mal servei a l’avui i al 
demà, perquè sud i nord som nosaltres. El 29 S: vaga 
general. Planta cara a la reforma laboral!
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 Des de l’any 1996, la UGT de Catalunya està tre-
ballant en l’àmbit de la cooperació al desenvolupa-
ment sindical. Què hem après en aquests 14 anys 
de cooperació?

 Segurament, la cooperació ens ha ensenyat més 
a la UGT de Catalunya que el que aquesta li ha do-
nat. Vam començar amb la Fundació Josep Coma-
posada i, de veritat, amb el temor dels principiants. 
Però l’experiència ens ha ensenyat a fer prevaler el 
valor de la cooperació sindical, a voler donar als pa-
ïsos del sud el millor de nosaltres mateixos. I què és 
el que millor sabem fer? Sindicalisme. Hem après a 
respectar, a saber que cada procés té els seus ritmes 
i, sobretot, a prioritzar. Però també hem après molt 
dels altres sindicats, i crec que hem compartit desit-
jos, principis i il·lusions. 

 Per què hem d’entendre que la cooperació sindi-
cal ha de ser transformadora?

 La nostra cooperació és una cooperació difícil. 
Principalment perquè és intangible. No és el mateix 
inaugurar un hospital o una carretera que enfortir 
un sindicat. Els resultats no es veuen materialment, 
però perduren en el temps, canvien societats, es-
quemes de vida i, finalment, enforteixen el model 

Josep Maria Àlvarez
secretari general de la UGT de Catalunya
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José M. García-Pastor
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 Josep Maria Àlvarez es declara sindicalista solidari, com a part irrenun-
ciable de la seva militància sindical. El secretari general de la UGT de Cata-
lunya afirma al llarg de l’entrevista que en un món en què han mort 101 
sindicalistes en un any, s’ha de ser radical a l’hora de defensar el dret a 
crear sindicats. Álvarez creu necessari enfortir la cooperació amb sindicats 
del sud i recorda que quan parlem de crisi hauríem de tenir en compte que 
la meitat de la població mundial viu en la pobresa. 

social dels països. Enfortint els sindicats assegurem un 
futur millor per als ciutadans i ciutadanes. 

 Per què el desenvolupament sindical ha de ser 
una prioritat per a la UGT de Catalunya?

 Per una raó que té dues vessants: la ideològica i la 
materialista. Ideològicament, construir sindicalisme 
de classe arreu del món té més vigència que mai. Ho 
hem vist aquests dies. Hi ha quelcom d’eteri. La crisi és 
culpa dels mercats, dels SWAP, dels fons de cobertura 
Hedge Fund. Grècia està immersa en una crisi sense 
precedents perquè els bancs alemanys van comprar 
deute grec i hi van especular; tot és intangible però 
tot passa, i nosaltres acabem pagant els plats tren-
cats. El que decideixi una empresa a Barcelona pot 
desplaçar tota una comunitat indígena d’Iquitos, al 
Perú; i el que passi a la City londinenca pot posar en 
perill l’euro. 

 I materialista, perquè ja no podem sortir de la crisi 
sols. Sense Algèria no tindrem gas; sense Costa d’Ivo-
ri, plàtans; sense el Senegal, maduixes... i hem de po-
der comprar els plàtans de Canàries i les maduixes del 
Maresme a un preu raonablement similar, perquè al 
Senegal i a Costa d’Ivori es pagui un preu just als tre-
balladors i treballadores.
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Josep Maria Àlvarez
secretari general de la UGT de Catalunya
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 Quins són els reptes de la cooperació al desenvo-
lupament sindical? Com incorpora aquests reptes la 
UGT de Catalunya?

 Mireu, al món una de cada sis persones, segons la 
FAO, pateixen fam i les 400 principals fortunes tenen 
el mateix PIB que els 140 països més pobres. Davant 
d’aquesta situació podem ser neutrals i preocupar-
nos de nosaltres mateixos o podem vetllar pel con-
junt. Avui, si tota aquesta gent passa gana és per l’es-
peculació internacional amb el menjar, perquè estem 
generant una enorme dualitat entre nord-sud que 
algun dia, com un bumerang, es tornarà contra no-
saltres.

 El repte és ambiciós. Molts diran que utòpic, però 
ens ajuda a avançar. Volem sindicats lliures i democrà-
tics al món, com a garants de la igualtat. I la UGT de 
Catalunya té en el seu ADN aquests principis. 
 
 Què podem aprendre de la cooperació amb els 
sindicats del sud? Què ens aporten ells?

 Jo acostumo a viatjar bastant i conec força els nos-
tres projectes de cooperació. De cada visita, aprenc 
que el pragmatisme i la resignació són enemics nos-
tres i que l’únic que fan és vetar l’avanç cap a l’auto-
determinació de les persones.

 Des del 14 de gener de 2010, Sindicalistes Solidaris 
és el referent de la UGT de Catalunya en l’àmbit de la 
cooperació sindical. Què espera la UGT de Catalunya 
de Sindicalistes Solidaris?

 Jo crec que la pregunta és al revés: què esperem 
Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya. Perquè 
jo sóc sindicalista solidari, com a part irrenunciable de 
la meva condició de militància sindical. Jo crec que la 
tasca més important ara mateix és fer entendre això i 
implicar seccions sindicals i afiliats i afiliades a aquest 
projecte. 

 Quines són les prioritats de l’agenda del movi-
ment sindical mundial? Quines d’aquestes prioritats 
desenvolupa Sindicalistes Solidaris?

 Crec que molt encertadament la CSI (Confederació 
Sindical Internacional) va marcar el treball digne com 
a element central de les demandes mundials. Treball 
digne vol dir un salari just, unes condicions de treball 
segures i una protecció social que garanteixi els drets 
dels treballadors. Però també vol dir poder crear sin-
dicats amb garanties. Només l’any 2009 van assassinar 
101 persones al món per ser sindicalistes, principalment 
a Colòmbia. Fa pocs dies van penjar un sindicalista a 
l’Iran, la ‹‹culpa›› del qual era voler legalitzar un sindi-
cat.  Ser sindicalista al món és una convicció de risc. I és 

“Només l’any 2009 varen assassinar 101 persones al 
món per ser sindicalistes, principalment a Colòmbia”
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aquí on no valen els pragmatismes. Hem de ser radicals. 
Radicals en la defensa del dret a crear sindicats. 

 Sindicalistes Solidaris treballa a la Mediterrània, 
a l’Amèrica Central i a la regió andina. Per què en 
aquestes zones i no en unes altres?

 Sindicalistes Solidaris té un pressupost limitat. Ens 
nodrim del 0,7 % de les quotes dels nostres afiliats i 
d’administracions públiques. Aquesta realitat fa que 
haguem de ser molt curosos a l’hora de gestionar el 
pressupost, prioritzant i concentrant la nostra coopera-
ció. Així ho vam decidir de fer en el darrer Pla estratègic 
de cooperació, i així estem treballant en el proper Pla. 

 La Mediterrània, perquè l’aposta per l’Euromedi-
terrània és la nostra sortida natural. Amb projectes 

com Formagreb estem formant joves a Algèria, el 
Marroc i Tunísia perquè agafin les regnes del seu sin-
dicat. A Palestina, estem enfortint el sindicalisme en 
un context de conflicte permanent i amb una dialèc-
tica difícil amb Israel. 

 L’Amèrica Central, per raons històriques i de futur. 
Enfortir el sindicalisme en aquesta regió és enfortir el 
sindicalisme mundial. Són països amb històries con-
vulses, de dictadures i revolucions contínues on més 
que mai cal estabilitzar el sindicalisme com a element 
garant de la democràcia. 

 I a la regió andina, estem treballant amb el Perú i 
Bolívia, i properament amb Colòmbia. Són països dels 
quals prové bona part de la immigració que tenim 
avui a casa nostra. Enfortir el sindicalisme i el teixit 
productiu als països d’origen ha de garantir a la llar-
ga que les persones emigrin perquè volen, i no per 
necessitats econòmiques. 

 La UGT de Catalunya recull en el Pla d’igualtat de 
l’empresa la possibilitat de demanar reducció de jor-
nada per col·laborar amb una ONG. Creus que hem 
de proposar clàusules relatives a cooperació en la ne-
gociació col·lectiva?

 Crec que aquest any la UGT de Catalunya ha fet 
una aposta molt important en aquesta matèria. Les 
nostres recomanacions per a la negociació col·lectiva 
inclouen la cooperació com un element més. És obvi 
que en temps de crisi costa d’incloure clàusules de co-
operació, però estem innovant contínuament. Apos-
tem perquè els descomptes en cas de vaga es facin 
arribar a projectes de cooperació sindical. També es-
tem en la via d’instaurar la clàusula ‹‹ecosolidària››, 
que faci copartícips tots els treballadors en l’estalvi 
energètic de l’empresa, i que comprometi que aquest 
estalvi es destini a projectes de cooperació decidits 
conjuntament amb el comitè d’empresa. 

Com s’haurien d’implicar els diversos organismes de 
la UGT de Catalunya amb Sindicalistes Solidaris?

 Sindicalistes Solidaris ha de créixer des de la base. 
Molt sovint, les polítiques de cooperació s’han decidit 
des de la direcció. En aquest sentit, des del darrer con-
grés és el Comitè Nacional a qui hem de rendir comp-
tes de com gestionem el 0,7 %. Tots els organismes 
de la UGT són membres del Patronat de Sindicalistes 
Solidaris. Jo els demanaria compromís. Aquest és un 
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projecte de màxims en el qual necessitem la implica-
ció de tothom. Estic segur que molts afiliats i afilades 
i delegats i delegades estan implicats en ONG. Neces-
sitem el seu compromís també amb el sindicalisme 
mundial. 

 Pepe, tu ja ets un Sindicalista Solidari, què els di-
ries als afiliats? Com es podrien implicar en la coope-
ració sindical? I per què ho haurien de fer? 

 Fer-se soci de Sindicalistes Solidaris és fer una apos-
ta pel futur. Mireu, que una empresa es deslocalitzi o 
no depèn en bona part de nosaltres, del sindicalisme 
amb majúscules. Si les condicions laborals al Marroc 
són dignes, amb uns sous dignes i una legislació la-
boral justa, difícilment es produirà que una empresa 
marxi. Evidentment, els països del sud tenen dret a 
créixer, però no amb condicions d’esclavatge dels seus 
treballadors. 

 Estem immersos en una crisi econòmica de magni-
tuds enormes. Nosaltres fa anys que apostàvem per 
una taxa de transaccions financeres. Algú recorda Se-
attle, Gènova o Praga? Uns companys de la UGT van 
ser a Gènova i em van portar una samarreta que po-
sava ‹‹Vosaltres sou 8 i nosaltres 6 mil milions››, en re-
ferència al G8. Aquesta és la nostra força, i no podem 
permetre que aquells que ens han posat en el proble-
ma —FMI, BM...— quedin com si res. Necessitem una 
nova governabilitat econòmica mundial; i passen les 
cimeres del G20 i res no canvia. 

 Sindicalistes Solidaris també ha de mobilitzar. Mo-
bilitzar perquè cal que la nova arquitectura financera 
mundial compti amb la CSI i la OIT, i perquè cal com-
plir el Pacte Mundial per l’Ocupació.   

 Estem en una era de grans preguntes: Qui mana? 
L’FMI i el BM o els estats i els nostres representants elec-
tes democràticament? Sincerament. No ho entenc. 

Quina és la posició de la UGT de Catalunya davant 
de les denúncies de vulneracions dels drets laborals 

i sindicals al sud per part d’algunes multinacionals 
catalanes?

 Afortunadament, l’empresariat català és divers i 
no s’ha de generalitzar. Però som conscients que bona 
part de les empreses catalanes s’estan internacionalit-
zant, i amb aquest fet hem de fer front a nous reptes. 
Tenim el cas d’una empresa de capital català que està 
fent negoci a Guatemala. Sabem que això s’està fent 
a costa de les vides de sindicalistes. Quan ho vam sa-
ber, immediatament ens vam posar en contacte amb 
els companys de Guatemala i amb el nostre comitè 
d’empresa aquí. El nostre comitè no s’ha arronsat en 
cap moment i nosaltres tampoc. Hem fet fins i tot una 
manifestació a les portes de l’empresa en defensa de 
la llibertat sindical a Guatemala. Aquesta és la ver-
tadera globalització: mentre que els drets econòmics 
s’han globalitzat, la llibertat sindical no. I aquest dret 
no podem oblidar que és un dret humà. 

 Ara imagina que estàs reunit amb un grup d’em-
presaris i empresàries catalans que volen deslocalit-
zar les seves empreses al Magrib o a l’Amèrica Cen-
tral, què els diries?

 Quan a mi em parlen de WalMart, una de les grans 
empreses dels EUA, se’m posen els pèls de punta. As-
socio aquesta empresa amb grans vulneracions dels 
drets sindicals. I si jo faig aquesta connexió és gràcies 
als companys del sindicat AFL-CIO dels EUA, que han 
denunciat tantes i tantes vegades la situació. 

 Això ho dic perquè hem d’internacionalitzar l’eco-
nomia catalana. Però amb un prestigi incardinat. Hem 
de diversificar la nostra producció, però amb el segell 
de ser respectuosos amb els drets humans laborals. 
Aquest ha de ser un valor afegit per a l’economia ca-
talana d’una magnitud incalculable. 

 Per completar la imatge general, tres mesos des-
prés de l’arribada d’aquestes empreses catalanes a 
un país ‘X’, tens  una reunió amb sindicalistes i tre-

“No és el mateix inaugurar un hospital o una carretera, 
que enfortir un sindicat. Els resultats no es veuen 

materialment, però perduren en el temps”
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balladors no sindicats d’aquestes empreses, ¿què els 
diries? 

 Jo sempre prenc el símil de la plaga de llagostes, 
com a maledicció bíblica. Les empreses han actuat 
com a llagostes durant molts anys. Han anat a un 
territori, han xuclat la sang dels treballadors i quan 
n’han tingut prou han marxat a buscar noves reser-
ves. És el cas de la Xina. Nosaltres vam perdre bona 
part del tèxtil, que se’n va anar cap allà. I ara és més 
barat produir a Tailàndia o al Vietnam. Segurament, 
aquestes empreses, quan hi hagi unes condicions dig-
nes en aquests països començaran a buscar per l’Àfri-
ca. Però, i després? Què passarà?

 En aquests temps difícils de crisi econòmica i de 
retalls pressupostaris ¿trobes que hi ha més compli-
cació per fer entendre que cal mantenir i, en alguns 
casos, enfortir la cooperació?

 Parlar de crisi en un món on més de la meitat de 
la població viu en extrema pobresa és quasi un insult. 

Hi ha països que han viscut sempre en crisi i persones 
que des que neixen estan condemnades. Aquí rau el 
diferent prisma des del qual hem de mirar la crisi. Des 
del nord, no podem obviar que ens vam comprome-
tre amb els Objectius del Mil·lenni. Malauradament, 
pocs anys després de fer-ne la revisió no hem acon-
seguit res del que ens vam proposar. Al contrari, les 
escletxes nord-sud s’han incrementat. 

 La revista SUD és un instrument més per a la coo-
peració. Què creus que aporta aquesta publicació?

 Jo crec que ens ha permès de fer un salt qualita-
tiu important i que hem omplert un buit ideològic 
que fins ara no existia. Parlar de sindicalisme inter-
nacional, fent-ne l’anàlisi i la proposta, era un repte. 
Però fer-ho d’una manera pedagògica, i que a més 
servís d’altaveu a organitzacions i persones que ha-
bitualment no tenen mecanismes de difusió, ha estat 
el gran encert. Sud és la revista de referència de la 
cooperació al desenvolupament sindical, i aquest és 
el gran èxit. 
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 Hondures, des de fa uns mesos està vivint una 
etapa ben transcendent, tant per bo com per dolent: 
Mel Zelaya,  cop d’estat, resistència popular, elecci-
ons… Quins són, a criteri d’un dirigent sindical, els 
elements principals de la conjuntura, ara mateix?

 Crec que cal anar una mica enrere, abans d’aterrar 
a l’actualitat. El nostre país ha estat sempre un país 
dependent: la colonització espanyola, la independèn-
cia del 1821-1823, que no va ser una independència 
de veritat sinó un simple traspàs de poder d’un grup a 
un altre dins de la mateixa oligarquia, per evitar que 
el poble aconseguís una independència real. Més en-
davant, ens va caure a sobre una relació de submissió 
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a Anglaterra i, tot seguit, amb els EUA, a través de les 
companyies transnacionals, especialment les banane-
res i mineres. En aquest marc de dependència neixen 
els partits polítics tradicionals, que no són res més 
que instruments per mantenir l’statu quo que afavo-
reix només una minoria. Mai, en tota la història  del 
nostre país hi ha hagut un president capaç de pren-
dre decisions reals i efectives a favor de les majories. 
Tot plegat fa que Hondures no hagi tingut un procés 
de desenvolupament que permeti al poble de tenir 
unes condicions mínimes de benestar.

 L’arribada de Mel Zelaya al poder és, doncs, una 
fita històrica, ja que es comença a tocar els interessos, 

 Israel Salinas, per edat, per imatge i per caràcter, sembla ben bé un patriarca. Des de la 
seva alçada notable, modula molt suaument la veu per argumentar, i no aixeca mai el to.

 Es va iniciar en la lluita sindical el 1975 i després d’anys de treball al municipi de San Pe-
dro Sula va fer el salt a noves responsabilitats sindicals d’àmbit regional i nacional, des de 
les quals va fundar el 1985 la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FITH, 
que va ser la primera pedra del que l’any 1992 esdevindria la  CUTH. Des del 1996 n’exerceix 
la secretaria general.

  L’objectiu prioritari de la CUT ha esta la unitat de tots els treballadors hondurencs, fins 
al punt d’acordar en l’acte fundacional la provisionalitat de les sigles pròpies. El que en 18 
anys han impedit els personalismes sembla talment que el cop d’estat del juliol del 2009 ho 
farà possible, finalment.
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“És fals que Mel Zelaya volgués perpetuar-se ni tan 
sols continuar un altre període, ja que el resultat de 
la consulta, en cas que hagués estat positiu l’hauria 

d’haver executat el nou govern.”
 

fins ara sagrats, de les transnacionals i de l’oligarquia 
nacional, com és exercir un  control mínim  de l’Estat 
sobre el combustible, o el decret d’augment del  sa-
lari mínim de 3.600 lempires a 5.500 lempires, com 
mesures a favor dels pagesos i dels indígenes pel que 
fa a la propietat i l’ús de la terra. El cop d’estat del 28 
de juny de 2009, doncs,  no va ser fruit  d’una impro-
visació o d’un rampell d’un militar, sinó que feia dos 
anys que els EUA i els grups de poder locals l’estaven 
preparant com a resposta a aquest primer escenari 
històric favorable als treballadors.

 Els empresaris, les transnacionals, els partits polí-
tics, les cúpules de les esglésies catòlica i evangèlica, 
l’exèrcit i la policia van preparar i van executar el cop 
d’estat amb l’impuls , l’assessorament i la complicitat 
directa del govern dels EUA. Els feia pànic la proposta 
de Mel Zelaya de fer una consulta al poble de si voli-
en una quarta urna per determinar la creació d’una 
etapa constituent. 

 És fals que Mel Zelaya volgués perpetuar-se ni tan 
sols continuar un altre període, ja que el resultat de la 
consulta, en cas que hagués estat positiu l’hauria d’ha-
ver executat el nou govern, no pas el govern de Mel Ze-
laya. Va ser el pànic que Hondures s’incorporés, ni que 
fos tímidament, al procés de canvi que s’està produint 
a la regió. I un avís del govern dels EUA a El Salvador, 
a Guatemala i, fins i tot, a Nicaragua.  Tota l’estratègia 
del cop d’estat, elaborada a les oficines del govern dels 
EUA, anava orientada a treure’s de sobre Mel Zelaya 
i a guanyar temps per imposar unes eleccions ‹‹nor-
malitzades››. Li hem dit a la cara, en el seu despatx, a 
l’ambaixador dels EUA. I sabem també que Costa Rica i 
alguns governs europeus en són còmplices.

 La resistència popular ha estat heroica —més de 
200 morts— i persistent. ¿Quan comença, i com, i 
quin paper hi té el moviment sindical en general, i la 
CUT en particular?

 El cop d’estat va fer que el poble hondureny inici-
és, immediatament, la mobilització i la resistència. El 

mateix dia del cop, a les 10 del matí, hi havia 25.000 
persones envoltant la casa presidencial. En aquell 
moment  vam prendre la decisió d’estructurar la re-
sistència. El Frente Nacional de Resistencia en va ser 
la concreció, i al seu entorn s’aconsegueix, per prime-
ra vegada, la unitat real dels sectors populars, sen-
se exclusions. Els sindicats, els col·legis magisterials, 
les organitzacions de dones, els joves, les ètnies, els 
venedors del carrer, les cooperatives… tothom, en 
definitiva, s’incorpora a l’FNR. D’aquesta manera es 
rebenta l’estratègia i les previsions dels colpistes, ja 
que segons  els seus càlculs amb tres dies, màxim una 
setmana, el país tornaria a la normalitat absoluta. 

 Pel que fa als sindicats, cal assenyalar que hem 
estat sempre al capdavant de la lluita, amb molta 
decisió i bel·ligerància. L’FNR s’ha convertit en una 
instància política  a la qual s’ha anat incorporant la 
majoria dels treballadors, amb una nova visió de país 
i conscients que és inevitable adoptar noves estratè-
gies polítiques de futur. De fet, l’FNR  ha esdevingut 
una alternativa política real.

 Podem dir, doncs, que la CUT ha estat un element 
fonamental en la lluita de resistència fins ara, i que 
pot continuar sent-ho en la construcció d’una alter-
nativa popular per a Hondures?

 Evidentment. Ens hem adaptat a les noves formes 
de lluita, amb una organització més descentralitzada i, 
per tant, menys vulnerable quant a la conducció políti-
ca. Formem part de la coordinació de l’FNR, juntament 
amb altres organitzacions. Aquest compromís de resis-
tència ens ha costat rebre les represàlies de la policia i 
de l’exèrcit. Molts dirigents de la CUT han mort assassi-
nats: sindicalistes del sector de l’aigua, del sector de la 
formació professional, del sector de la seguretat social, 
mestres… Aquesta sang dels nostres màrtirs és la que 
més ens compromet a continuar lluitant.

 Darrerament s’ha produït una ofensiva diplomàti-
ca del govern de Lobo, amb entrevistes  amb diver-
sos governs de la regió que fins ara havien expressat 
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el posicionament de no reconèixer el govern actual 
d’Hondures. Fins a quin punt aquestes entrevistes 
poden  modificar l’escenari polític del país?

 Cal acceptar que l’objectiu fonamental del cop 
d’estat s’ha complert: dur a terme unes eleccions 
fraudulentes i manipulades, amb la participació de 
menys del 30 %, però amb una projecció externa de 
normalitat, gràcies a la complicitat de la diplomàcia 
americana i europea.

N osaltres, com a moviment social que no reco-
neixem aquest govern, hi parlem i parlem  amb els 
empresaris, però només per resoldre els problemes 
quotidians dels treballadors; però de cap manera li 
atorguem cap legitimitat. Som conscients que aquest 
president té algunes condicions personals diferents a 
Micheletti, però l’estructura del seu govern, els minis-
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tres, els quadres, tots han participat en el cop d’estat. 
Així, doncs, les gestions que està fent Pepe Lobo a 
l’exterior són esforços desesperats per superar l’aïlla-
ment del seu govern. Aquest país està en una crisi 
profunda. Durant set mesos en aquest país no hi ha 
hagut producció, ni transport, ni turisme. Hondures 
s’ha enfonsat amb el cop d’estat, i el govern de Lobo 
té una gran responsabilitat i necessita fer grans esfor-
ços per aconseguir reconeixement.

 Quines són les propostes de solució que fan l’FNR 
i la CUT per superar l’actual atzucac en què està situ-
at avui Hondures?

 Com hem dit, tenim clar que Pepe Lobo no té cap 
possibilitat de tirar endavant el país. Estic convençut 
que abans de mig any  les contradiccions internes del 
partit de Lobo s’accentuaran  de manera extrema, fins 
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a abocar-los a una crisi irreversible que els incapacita-
rà per  governar i treure el país del caos actual.

 Possiblement caldrà avançar les eleccions, i estem 
convençuts que aquesta vegada el poble, a través de 
les organitzacions de l’FNR, participarà en aquestes 
eleccions; i tenim l’esperança  fonamentada d’aconse-
guir la majoria al Congrés Nacional, o si més no prou 
representació per influir en les polítiques públiques i 
les decisions del govern a favor de les majories pobres 
d’Hondures.

 La CUT, juntament amb altres sindicats de classe 
de la regió ha anat elaborant, els darrers anys, un 
pensament i una praxi que anomeneu ‹‹sindicalisme 
sociopolític››, amb vocació de poder. ¿Podem dir que 
aquesta proposta  que fa la CUT per treure el país de 
la crisi respon a aquesta nova visió estratègica del 
sindicalisme?

 Efectivament, es tracta d’això. Estem convençuts 
que la vaga, el contracte col·lectiu, el mateix sindi-
cat són avenços històrics que hem arrencat al sistema, 
però que el mateix sistema, en assumir-los com un 
mal necessari els acaba controlant i domesticant. Però 
nosaltres, com a sindicats, ens hem adonat que tenim 
capacitat real per lluitar pel poder amb aliança amb 
altres sectors del moviment social. Si s’ha aconseguit 
a Bolívia i a l’Equador, per què no  podem aconseguir-
ho a Hondures?

 Encara que és impossible abstreure’s de la situació 
excepcional que viu Hondures, i de la qual hem par-
lat fins ara a bastament, quina és la situació actual 
del sindicalisme, pel que fa a afiliació, organització, 
nivell d’incidència…?

 Malgrat la situació irregular que vivim, el sindi-
calisme té incidència real a Hondures. A les reunions 
que tenim amb els  presidents  de la República i del 
Parlament els hem advertit que si prenen mesures que 
afectin els interessos dels treballadors, s’accelerarà la 
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“Cal acceptar que l’objectiu fonamental del cop 
d’estat s’ha complert: dur a terme unes eleccions 

fraudulentes i manipulades, però amb una projecció 
externa de normalitat, gràcies a la complicitat de la 

diplomàcia americana i europea.” 

desestabilització del país. El nostre posicionament ha 
estat tan clar i contundent que hem aconseguit ne-
gociar amb el president  Lobo un document,  que se 
signarà properament, en què es compromet davant 
les tres centrals obreres del país a no emetre cap de-
cret que atempti contra les lleis laborals o que limiti 
els drets dels treballadors; o sigui el Codi del treball, 
la Llei del servei civil, la Llei del salari mínim, la Llei de 
la seguretat social, la de formació professional…

 Nosaltres considerem que aquesta doble estratè-
gia que combina resistència i negociació  és la més 
efectiva. El que voldria el govern és que només es-
tiguéssim en la protesta i sense proposta.. És millor  
que ens tinguin al davant, mirant-los a la cara  i mar-
cant-los de la vora, impedint que prenguin  iniciatives 
antipopulars.

 Del 6 al 10 d’abril de 2010  s’ha celebrat a San Sal-
vador el VIII Encuentro de la Plataforma Sindical Co-
mún Centroamericana, que és potser l’expressió més 
reeixida del sindicalisme sociopolític. Hi ha participat 
56 sindicats dels 6 països de la regió, entre els quals 
hi ha la CUT. Com valora la CUT el procés d’unitat i de 
coordinació del sindicalisme a l’Amèrica Central?

 Jo crec que la PSCC ha tingut un paper molt deter-
minant en  l’enfortiment del sindicalisme de la regió. 
Sens dubte que les organitzacions que formem part 
de la Plataforma som les més bel·ligerants i amb molt 
de prestigi, i que assumim posicionaments polítics i 
ideològics que s’enfronten amb les mesures neolibe-
rals i dels tractats de lliure comerç. Tenim una visió 
crítica, ideològica, que ens identifica com a lluitadors 
de classe, i si aconseguim unificar els esforços de la 
PSCC amb els que s’estan fent des de la Coordinadora 
seria realment profitós per a tots els treballadors. Per 
tant, nosaltres creiem en la germandat i la fraternitat 
que hi ha d’haver entre aquestes dues organitzacions 
sindicals, i que cal començar a parlar de la unitat or-
gànica i  necessària, com ho estem fent a Hondures. 
En aquesta línia, l’1 de Maig hem fet pública una pro-
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aquest país una transformació profunda de les  es-
tructures, que han estat creades per mantenir l’statu 
quo a favor dels grups de poder. Que tenim la dispo-
sició absoluta d’impulsar la creació d’una Assemblea 
Nacional Constituent per aconseguir  l’objectiu final, 
que és canviar les condicions de vida i de treball del 
nostre poble. Som un país que per les relacions de 
dependència que hem patit estem endarrerits, cultu-
ralment, acadèmicament... Tenim un grau alt d’anal-
fabetisme, però malgrat tot hi ha el compromís, espe-
cialment dels sindicalistes,  de tirar endavant aquest 
país, canviant les estructures, millorant l’educació... 
Estem convençuts que un altre Hondures és possible 
amb l’aportació de tothom.

 Gràcies, company Israel! Compteu amb la nostra 
solidaritat, amb el nostre acompanyament en aquest 
procés llibertari i amb la nostra admiració pel vostre  
exemple de lluita i compromís social i patriòtic.

clama per anunciar la decisió d’avançar sense retorn 
cap a la unitat orgànica de les tres centrals actuals, 
fins a aconseguir de fondre-les en una única confede-
ració obrera hondurenya.

 Finalment, li demanaria  unes paraules adreçades  
als treballadors de Catalunya en general i als afiliats 
a la UGT en particular.

 Vull deixar constància que tenim una gran admira-
ció i respecte pels treballadors catalans, que han es-
tat plenament solidaris amb la nostra causa. L’actitud 
bel·ligerant, el posicionament clar de les organitzaci-
ons sindicals de Catalunya ens han revitalitzat en la 
nostra lluita, abans, durant i després del cop d’estat.
Vull agrair sincerament l’oportunitat que m’heu ofert 
per fer arribar als treballadors catalans la informació 
d’aquesta realitat històrica que viu el nostre poble, 
i dir-los que estem compromesos a aconseguir  en 
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 El mes de febrer d’enguany s’ha fet a Tànger 
(Marroc) una trobada de 36 dones joves sindicalistes 
de Tunísia, Marroc, Algèria i Catalunya. La trobada 
ha servit per planificar les activitats de la xarxa de 
dones sindicalistes i  forma part d’un programa de 
cooperació sindical internacional anomenat Formag-
hreb, promogut per Sindicalistes Solidaris i Avalot-
Joves de la UGT de Catalunya, amb els sindicats CDT 
del Marroc, UGT de Tunísia i UGT d’Algèria.

 Les trobades de dones sindicalistes de la Mediter-
rània s’emmarquen dins del Projecte ‹‹Formaghreb›› 
2007-2011. Gestionat per la UGT- Sindicalistes Solida-
ris, i finançat per la Secretaria de Joventut i per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament de 
la Generalitat de Catalunya, l’objectiu del Projecte és 
formar dones líders sindicals, perquè puguin desen-
volupar les seves capacitats en l’àmbit sindical i del 
treball. Una de les parts del Projecte comporta la for-
mació específica de les joves dones sindicalistes, per 
millorar la consciència de l’especificitat de la situació 

Neix la xarxa de dones
joves sindicalistes de la
Mediterrània

Gemma Botines
gbotines@catalunya.ugt.org
Tècnica de projectes d’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya 

accions

40

de la dona, ja sigui al si del sindicat, a l’àmbit del  tre-
ball o a la societat. Aquesta consciència ens permetrà 
d’assumir el paper que tenim de defensa dels drets 
dels treballadors i de les treballadores, en general, i 
de les dones joves treballadores, en particular.

 Des de l’any 2008, dones joves procedents de Tu-
nísia, el Marroc, Algèria i Catalunya realitzem una 
trobada anual. Durant la primera trobada, a Sussa, 
(Tunísia, octubre del 2008) vam compartir les nostres 
realitats pel que fa a la situació de la dona jove en 
els diferents àmbits: societat, família, treball i sindi-
cat.

 La comunicació no verbal va ser la protagonista 
(moltes de nosaltres no parlàvem les seves llengües), 
i la il·lusió, les ganes de lluita i de superació que com-
partíem totes van fer que establíssim uns vincles afec-
tius molt forts; de manera que moltes de nosaltres 
hem continuat en contacte telefònic un cop acabada 
la trobada.
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 Durant aquella primera trobada vam coincidir en 
unes reivindicacions comunes: la incorporació de la 
dona jove al sindicat, més facilitats a l’hora d’accedir 
al món laboral, mobilitat per accedir al lloc del treball, 
coresponsabilitat a la unitat familiar, reconeixement 
de la dona treballadora i no-discriminació salarial.

 Aquestes reivindicacions es van traduir i editar en 
diferents idiomes, i han acabat sent el punt d’infle-
xió per reafirmar que amb la unió de totes, les dones 
joves dels diferents països de la Mediterrània podem 
tenir molta força a l’hora d’incidir i de millorar la nos-

tra situació a la societat, a la feina i al sindicat. Entre 
totes va néixer la voluntat de crear la xarxa de dones 
sindicalistes de la Mediterrània. Calia tornar-nos a 
trobar!

 A la segona trobada de les dones sindicalistes 
de la Mediterrània formalitzem la Xarxa

 Amb l’objectiu d’assentar les bases de la Xarxa de 
Dones Sindicalistes de la Mediterrània, el 16 de febrer 
de 2009, cinc afiliades a l’Avalot – Joves de la UGT de 
Catalunya vam anar cap a Tànger per retrobar-nos les 
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noies algerianes, marroquines i tunisenques que vam 
conèixer a Sussa; i també per descobrir les noves do-
nes que s’incorporaven al projecte. 

 Aquest retrobament va ser una de les parts més 
emotives del viatge, ja que tornava la complicitat, la 
il·lusió de compartir i d’aprendre de l’altra, les ganes 
d’establir mètodes de lluita comuns i, sobretot, l’ale-
gria i la motivació de poder tenir un altre espai per 
expressar-nos i compartir experiències.

 En aquest context de retrobament, els companys 
de la CDT del Marroc ens van 
fer una rebuda exemplar: ens 
van ubicar a l’hotel, ens van 
ensenyar les instal·lacions (les 
tasques formatives es farien al 
mateix hotel) i ens van portar 
a dinar perquè ens comencés-
sim a familiaritzar amb el lloc i 
comencéssim a compartir amb 
les companyes marroquines les 
nostres experiències des de la 
primera trobada. A més, calia parlar dels objectius 
que havíem d’assolir per a aquesta segona trobada. 
Començava la feina amb les companyes!

Treballant en equip

 El segon dia d’estada a Tànger ens vam posar a 
treballar per organitzar la Xarxa de Dones Sindicalis-

tes. La primera tasca va ser separar-nos en tres grups, 
de manera que a cadascun hi hagués una dona de 
cada país, així totes les veus, idees i opinions s’escol-
tarien i es recollirien.

 Els temes clau a treballar i debatre a cada grup 
eren: els objectius com a xarxa de dones sindicalis-
tes, les prioritats, les estratègies de comunicació i la 
planificació de tasques fins a la trobada general. Pos-
teriorment, d’una manera molt visual vam compartir 
els continguts que cada grup havia treballat amb les 
companyes, els vam posar en comú, els vam debatre 

i vam arribar a acords, a fi 
d’elaborar un sol document 
que havien de ratificar totes 
les assistents.

Així, doncs, després de tres 
dies de treball vam aconse-
guir establir unes estratègies 
clares per tirar endavant la 
Xarxa de Dones Joves Sindi-
calistes de la Mediterrània, i 

un manifest de formalització de la Xarxa. Aquest ma-
nifest es farà públic a la trobada general de sindicalis-
tes (homes i dones) a Tunísia, de l’octubre d’enguany.

Compartint experiències

L’estada a Tànger no només va comportar un espai 
de treball, sinó que en les estones lliures vam poder 

Una de les parts del Projecte 
és la formació de les joves do-
nes sindicalistes, per millorar 
la consciència de l’especificitat 
de la situació de la dona.
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conèixer aquest fantàstic indret acompanyades de les 
altres dones. La cova d’Hèrcules, les passejades pel soc 
i els fantàstics sopars van facilitar l’intercanvi d’expe-
riències personals, de sensacions, de sentiments i de 
vivències que van fer que la coneixença de dones pro-
cedents de diferents països fos íntima i, per tant, molt 
més enriquidora. Una vegada més, vam fer palès que 
molts dels problemes i de les dificultats amb què ens 
trobem les dones estan molt determinades per les di-
ferents situacions culturals, polítiques i socials; però 
n’hi ha d’altres que depenen del fet de ser dones, de 
manera que els sentiments i les il·lusions que tenim 
tenen a veure amb principis i 
valors universals. D’alguna ma-
nera, podríem considerar que 
aquesta és la màgia principal de 
les nostres trobades: el trenca-
ment de barreres i la posada en 
comú dels nostres sentiments i 
objectius més íntims, per tal de 
fer força pel nostre apodera-
ment i per aconseguir un lloc reconegut a la societat.

Les conclusions

 La segona trobada a Tànger va acabar esdevenint 
una gran experiència de creixement personal i profes-
sional.

 Per una banda, entre totes les companyes vam 
aconseguir elaborar un document únic que recull l’ex-

plicació del que serà la Xarxa de Dones Sindicalistes 
de la Mediterrània, els objectius i les estratègies de 
consolidació i difusió. A més, vam acordar unes tas-
ques que cada delegació havia de realitzar per fer-ne 
un procés de seguiment correcte, a fi de presentar-la 
a la trobada general de l’octubre de 2010 i en la qual 
hi haurà tots els membres sindicalistes participants 
durant aquests dos anys en el Programa de formació 
‹‹Formaghreb››.

 Per una altra banda, la trobada ens va permetre 
d’unir, encara més, els llaços amb les dones i amb els 

responsables de cada dele-
gació: UGT Algèria, UGT Tu-
nísia, CDT Marroc, i Sindica-
listes Solidaris de Catalunya. 
A ells i elles els volem donar 
les gràcies per l’amabilitat, 
acollida i acompanyament,  
que van fer que l’estada fos 
molt agradable i profitosa. 

 Finalment, només queda dir que totes les dones 
que formem Formaghreb esperem que la Xarxa de 
Dones Joves Sindicalistes de la Mediterrània tiri en-
davant, que s’escoltin les nostres reivindicacions co-
munes i que hi hagi més espais per seguir compartint 
i intercanviant idees. En aquest sentit, volem donar 
les gràcies a totes les persones que han fet possible el 
projecte, per haver-nos donat aquesta oportunitat i 
haver-nos regalat aquest espai.
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La il·lusió, les ganes de lluita i 
de superació que compartíem 
totes van fer que establíssim 
uns vincles afectius molt forts.
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 La solidaritat és quelcom més que una paraula, 
és una actitud. En un món com el nostre, persones, 
organitzacions, institucions i administracions, han 
d’aplegar esforços per fer efectiva una solidaritat en 
benefici de tots i bàsicament dels que més ho necessi-
ten. Des de la Diputació de Lleida, el seu president re-
flexiona sobre els valors que sustenten la solidaritat.

 La solidaritat, en el sentit més ampli de la paraula, 
es fa totalment necessària en un món tan globalitzat 
com l’actual; en un món on conviuen tantes cultures, 
es fa impensable que cadascuna ho faci de forma 

aïllada i d’esquena a les altres. Cal una complicitat 
entre pobles, regions i cultures, cal fer prevaler una 
solidaritat com a factor de responsabilitat social, que 
hauria de ser intrínseca a tota la humanitat.

 Les diferències culturals entre països sempre ens 
serveixen de referent, unes per emmirallar-nos en 
allò que voldríem ser o fins on voldríem arribar, i al-
tres per veure que hi ha molts indrets on encara hi 
ha drets fonamentals de les persones que estan total-
ment vulnerats, o indrets que semblen condemnats a 
la pobresa o a l’explotació laboral. 
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 Totes les societats necessitem de les altres per te-
nir referents, per situar el nostre estat en el món, i 
ens correspon ser solidaris amb aquelles que més ho 
necessiten per ajudar-les a avançar cap a un millor be-
nestar i per aconseguir un món més just i equilibrat.

 Des de la Diputació de 
Lleida destinem cada any 
una partida important del 
nostre pressupost a una 
línia d’ajudes específica 
per a ONG en concepte 
de projectes concrets que 
vulguin tirar endavant. 
Aquesta és la principal 
actuació que podem re-
alitzar en un àmbit en el 
qual no tenim competències; de tota manera, quan hi 
ha fets excepcionals, com el devastador terratrèmol 
d’Haití, també busquem la manera de contribuir a la 

solidaritat, ja que la normativa que regeix la nostra 
Administració no ens permet fer donatius, però tot i 
així trobem els sistemes legals per poder contribuir 
a causes com la d’Haití, fent la nostra aportació, per 
exemple, a través de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament.

 La solidaritat, però, 
és una actitud que no 
és pas exclusiva de les 
administracions, ans 
al contrari, hi ha un 
immens teixit social, 
i molt notori i impor-
tant a Catalunya, que 
treballa pel Sud i per la 
gent més desfavorida. 

La labor que realitzen les ONG és digna d’admirar. 
La pràctica de la solidaritat duta a casos molt neces-
sitats i de forma constant fa les persones més lliures i 
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Totes les societats necessitem de les 
altres per tenir referents, per situar el 
nostre estat en el món, i ens correspon 
ser solidaris amb aquelles que més ho 
necessiten.
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La pràctica de la solidaritat duta a 
casos molt necessitats i de forma 
constant fa les persones més lliures i 
la societat més justa.

la societat més justa. Recentment vaig voler viure de 
primera mà una experiència solidària, i vaig destinar 
una part de les meves vacances a fer un viatge amb 
una ONG de les terres de Lleida a Etiòpia. La tasca de 
la ONG allí és admirable, i l’aportació de les perso-
nes que la lideren és indescriptible, ja que tenen una 
riquesa humana excepcional, que vaig tenir el goig 
de sentir ben endins. Penso que almenys un cop a la 
vida tothom hauria de fer un viatge solidari per pren-
dre consciència de les re-
alitats que conviuen amb 
la nostra i per aprendre a 
valorar molt més totes les 
coses essencials.

 A les terres de Lleida te-
nim exemples força grati-
ficants de cooperació, des 
de la gran demanda de 
famílies lleidatanes per acollir nens i nenes saharauís 
els mesos d’estiu fins a la construcció d’edificis total-
ment necessaris, com escoles o hospitals, en països de 
l’est devastats per la guerra per part d’una fundació 
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del Col·legi d’Arquitectes, a les moltes persones que 
van viatjar a Galícia voluntàriament a netejar el cone-
gut xapapote, o altres que apliquen la solidaritat més 
propera a casa nostra, com el banc dels aliments.

 Sigui quina sigui la manera de ser solidaris, cal fo-
mentar aquest sentiment i aquesta manera de ser en 
totes les persones. Cal inculcar-la als escolars, en edat 
de formació, perquè aquest valor que ens fa més per-

sones sigui intrínsec en les 
seves vides.

 La tasca de la Fundació 
Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris també té un valor 
extraordinari, ja que cen-
tra la solidaritat en el món 
del treball en països del 
sud per eradicar les con-

ductes, els comportaments, els costums o les normes 
que desfavoreixen la gent treballadora, i així anar in-
culcant uns guions de justícia i igualtat en el treball, 
per anar fent camí cap al benestar social mundial.
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 Sovint, però, la solidaritat cal aplicar-la també al 
costat nostre, és a dir, al nostre país i al nostre poble 
o ciutat: sempre hi ha algú que necessita l’ajuda o la 
col·laboració d’altres per tirar endavant en una situ-
ació difícil, desafavorida o especialment complicada, 
i cal estar amatents també 
a aquestes necessitats tan 
properes.

 Al mateix temps, hi 
ha un altre tipus de soli-
daritat que segurament 
no aborda necessitats tan 
bàsiques com els casos 
d’aplicació solidària que 
tenim més en ment, però 
que també és bona que 
hi sigui, i que és la solidaritat dels que es beneficien 
d’un territori i als quals les coses els van bé; és a dir, 
de les empreses que tenen el goig de tenir una enver-
gadura important, que generen beneficis importants, 
i que conviuen amb el territori que les acull, que han 

d’aportar un factor de responsabilitat social empresa-
rial vers el seu entorn, han de ser capaces d’anar més 
enllà del que és purament empresarial i s’han d’im-
plicar amb la societat que les acull contribuint a la 
realització de projectes per al bé comú.

 En definitiva, la solida-
ritat és un dels valors més 
néts, preuats i admirables 
que conec, i desitjo que 
imperi sempre en la nostra 
societat i en les generaci-
ons futures.

 Aprofito per fer un 
agraïment a totes les per-
sones que dediquen els 

seus esforços, o part del seu temps, a fer coses de-
sinteressadament per a altres i, sobretot, per als més 
desfavorits, i les animo a no defallir en la labor de 
tenir un món molt més just i lliure.

Cal inculcar el sentiment de la so-
lidaritat als escolars, en edat de 
formació, perquè aquest valor que 
ens fa més persones sigui intrínsec 
en les seves vides.
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ción de Barcelona, la Unión General de Trabajadores 
- UGT y la Fundación Pau I Solidaritat.

La visibilización de las prácticas desarrolladas para la  
incorporación del enfoque de género e igualdad de 
oportunidades de mujeres en la gestión pública, fue 
posible mediante la sistematización y compilación 
centralizada de un proceso y posterior inventario de 
los procesos de participación de las mujeres y organi-
zaciones en las definiciones de las políticas públicas y 
de los planes y programas de desarrollo municipales, 
regionales y nacionales.

 El proceso buscó y logró producir intercambios 
entre algunas de las principales experiencias exitosas 
en los tres países (Perú, Bolivia y Colombia), enmarca-
das en el ámbito municipal y/o regional, que, desde 
las leyes de participación popular y las ordenanzas (o 
normas) de genero en el marco de un proceso  de des-
centralización, abrieron las puertas a una mayor par-

Bolivia, Colombia y Perú avanzan 
en las buenas prácticas de género 
 Tres países del área andina han puesto en marcha 
un proyecto de equidad de género, para que los go-
biernos locales, regionales y nacionales incorporen a 
sus legislaciones un nuevo enfoque. Se trata de per-
mitir a las mujeres gozar de igualdad de oportunida-
des a la hora de participar en la vida pública. El ob-
jetivo es que la igualdad sea, además de un derecho, 
un hecho.

 El Centro de Asesoría Laboral del Perú (Cedal), la 
Coordinadora de la Mujer de Bolivia y el Instituto La-
tinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) 
de Colombia, han puesto en marcha una iniciativa 
denominada Buenas Prácticas en la incorporación del 
enfoque de equidad de género en los gobiernos lo-
cales, regionales y nacionales de la subregión andina. 
El programa enlazado con la Plataforma de Acción 
Mundial, aprobada en la Conferencia de Beijing y sus-
crita por Perú, Bolivia y Colombia, ha contado con el 
apoyo y auspicio de Sindicalistes Solidaris la Diputa-
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habamba; en Colombia: 
Bogotá, Cali, Cartagena, 
Medellín y, en el Perú: 
Lima, Arequipa, La Liber-
tad, Junín y Cusco.

 Nuestra estrategia 
debía tener en cuenta lo 
que estaba sucediendo 
con las ciudadanas de 

cada país. En cada una de las zonas de aplicación del 
programa, se buscó comprometer a las autoridades, 
tanto municipales como regionales para que incorpo-
ren a la mujer en sus políticas. Se logró que gobiernos 
regionales y municipales emitieran ordenanzas, edic-
tos, directivas y acuerdos conteniendo programas de 
Equidad de Género como parte del Plan de Desarrollo 
de Capacidades Humanas. En resumen se trataba de 
incorporar Políticas Publicas y Buenas Prácticas  de gé-
nero en 13 ámbitos municipales de 3 países andinos.
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ticipación de las mujeres 
en el manejo de recursos 
y en la conquista de espa-
cios como protagonistas 
de la escena política, eco-
nómica y social.

 El proyecto estuvo di-
rigido a 600 mujeres líde-
res, alcaldesas, consejeras 
regionales, regidoras y funcionarias municipales sur-
gidas de las organizaciones sociales de base, sindica-
tos, comunidades campesinas, asentamientos mine-
ros, etc., de 15 ámbitos regionales de los tres países.

Un paso adelante

 Los ámbitos locales de la región andina, en los que 
se puso en práctica la etapa inicial del proyecto, fue-
ron 13,  en Bolivia: La Paz, El Alto Santa Cruz y Coc-

Se buscó comprometer a las 
autoridades, tanto municipales como 
regionales, para que incorporen a la 
mujer en sus políticas.
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Las buenas prácticas 

 En Bolivia, las instituciones afiliadas a la Coordina-
dora de la Mujer, tales como Fundación La Paz, Casa 
de la Mujer, CCIMCAT, IFFI y CPM, de los municipios 
de La Paz, San Javier, Montero, Porongo, Cotoca, Pa-
dcaya, San Lorenzo, Yacuiba, Villamontes, Cercado y 
el Alto desarrollaron sus experiencias con resultados 
interesantes de organización, representación, inci-
dencia y control para avanzar en la incorporación del 
enfoque de género en la gestión municipal.

 Entre los logros de las mujeres bolivianas desta-
can el fortalecimiento y ampliación de los procesos de 
participación de las organizaciones de mujeres para 
incorporar el enfoque de 
género en la gestión mu-
nicipal y la efectiva incor-
poración del mismo a to-
dos los niveles.

 Similar respuesta se ob-
tuvo en Colombia, donde 
las mujeres organizadas 
en redes, colectivos, aso-
ciaciones, mesas, y  ligas 
femeninas, así como cen-
trales sindicales, en coordinación con la Corporación 
Casa de la Mujer, la Asociación de Trabajo Interdis-
ciplinario (ATI), la Corporación Cactus, Cecoin y las 
Mesas Regionales y Locales del Tribunal de Mujeres, 
lograron conquistar derechos económicos, sociales y 
culturales.

 El proceso colombiano permitió avanzar en la ac-
tivación de mecanismos de seguimiento de los casos 
documentados en las Mesas Regionales y Locales y 
presentados en el Tribunal Nacional y Regional: sa-
lud, trabajo, vivienda, servicios públicos domiciliarios, 
acceso a la propiedad de la tierra y alimentación.

 Entre las experiencias departamentales de inciden-
cia política de las mujeres, puede citarse la  inclusión 
de políticas de equidad en los departamentos de An-
tioquia, Cartagena, Cali, Barranquilla, Bolívar, Pasto, 
Medellín y Bogotá.

 La experiencia peruana fue igualmente positiva 
puesto que en cada una de las regiones de aplicación 
del programa - En Arequipa – Humanidad Libre, en 
La Libertad – CEPROMUN y CONOMUP, en Junín CE-
PEMA – LULLAY, en Cusco Red Nacional de Promoción 
de la Mujer y en Lima – CEDAL, se logró comprometer 

a las autoridades, tanto municipales como regionales 
para que incorporen a la mujer en sus políticas, lo-
grando que emitieran ordenanzas, acuerdos, edictos, 
directivas, y presupuestos participativos conteniendo 
programas de Equidad de Género como parte del 
Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas.

 En el Perú entre los años 1999 y 2007, se han pro-
mulgado un total de 123 normas que incorporan el 
enfoque de género en las políticas nacionales, regi-
onales y municipales. Todas ellas, según recoge el In-
ventario de genero de Perú, fueron formuladas desde 
abajo hacia arriba, es decir desde las bases hacia los 
gobiernos locales y regionales, hasta lograr que el Es-
tado las convierta en leyes.

 Destaca entre las Bu-
enas Prácticas, el Plan 
Nacional de Igualdad 
de Oportunidades en-
tre varones y mujeres, el 
Plan contra la violencia 
hacia la Mujer, así como 
las Leyes: de Prevención 
y sanción del Hostigami-
ento sexual y de Protec-
ción de la mujer gestante 

que realiza labores que pongan en riesgo su salud y 
el desarrollo del feto, entre otras normas legales de 
ámbito regional y municipal. Se han constituido con-
sejos Regionales de la Mujer, se han aprobado Planes 
Regionales de Igualdad de oportunidades, se ha am-
pliado el Centro de Emergencia de la Mujer y se han 
iniciado campañas de Lenguaje inclusivo y Sensible al 
Género.

Las amenazas y retos

 Sin embargo, para lograr lo conseguido se tropezó 
con múltiples obstáculos, tales como falta de volun-
tad política de los poderes del Estado para aprobar 
la Ley de Igualdad de Oportunidades, debilidad en 
el sistema de los partidos, tendencia a la autocracia, 
todo lo cual, conjuntamente con el centralismo, la 
crisis económica interna, y la crisis política y de valo-
res, configuraba un panorama poco accesible para el 
cumplimiento de los objetivos planteados.

 Hubo que contemplar estrategias e instrumentos 
de incidencia política tales como la presentación de 
propuestas de planes, programas y proyectos regio-
nales y municipales de Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
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Entre 1999 y 2007, las 123 normas 
promulgadas en Perú y que 
incorporan enfoque de género se han 
impulsado desde la base.
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 Es destacable el esfuerzo de las mujeres que incan-
sablemente desarrollaron estrategias diversas para la 
sensibilización, trabajo de diálogo, de negociación y 
de incidencia para el logro de lo conquistado.

 Tanto en el Perú, como en Bolivia y Colombia, 
subyace una construcción de la Dimensión de Género 
como un ejercicio muchas veces “retórico”. Ante ello 

existe la necesidad de sensibilizar a las autoridades 
para incorporar la Dimensión de Género en sus pla-
nes de manera concreta, a fin de que se convierta en 
Buenas Prácticas, es decir pasar del dicho al hecho y 
acortar la brecha entre la “igualdad de derecho” y la 
“igualdad efectiva” o “de hecho” Ese es el reto, ya 
que un cambio sin las mujeres, será solo un cambio a 
medias.
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Rita Huybens
ritahuybens@telefonica.net
www.dretsdelspobles.org 
Presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles 

Què fem a la Lliga dels Drets 
dels Pobles?
 Fa més de 30 anys que amb senzillesa, compromís, 
reflexió i anàlisi crítica, la Lliga dels Drets dels Pobles, 
una associació ubicada a Sabadell, treballa per la de-
fensa dels drets de les persones i dels pobles i per 
fomentar la cultura de la pau.

 Els aspectes clau que treballem per oferir coneixe-
ment a la nostra ciutadania i al mateix temps donar 
veu als altres són: intentar anar més enllà de la in-
formació mediàtica i escoltar les persones implicades 
directament, des de les seves peculiaritats i cultures, 
prestar atenció als aspectes socials i polítics estructu-
rals, anar a les causes de les injustícies socials, amb 
l’objectiu d’oferir coneixement i entesa, i amb l’espe-
rança  d’establir ponts de diàleg. Hem estat a Nicara-
gua, a Xile, al Sàhara, a Bòsnia, Kosova en moments  
de canvis històrics, i ens hem posicionat a favor de la 
població que lluita pels seus drets.

 Els canvis polítics, socials, culturals, locals i globals 
ens han portat a adaptar i repensar contínuament el 
nostre paper, el per què ho fem i com ho fem.  Peri-

òdicament, hem organitzat jornades de reflexió i de-
bat, i l’any 2007, la Lliga, en un procés de reflexió dels 
socis i sòcies, va aprovar el seu primer Pla estratègic 
2007-2011 i va actualitzar la seva missió: la Lliga dels 
Drets dels Pobles és una organització no governa-
mental que té com a objectius el reconeixement dels 
drets dels pobles, el foment de la cultura de la pau i la 
transformació social. Vol aconseguir-los mitjançant la 
denúncia, la sensibilització i la recerca, i el treball en  
xarxa amb altres entitats. Bona part del nostre treball 
de sensibilització se centra a zones de conflictes obli-
dades  (Txetxènia, República Democràtica del Congo, 
Colòmbia...), i  els pobles indígenes del Perú són els 
protagonistes dels  nostres projectes de  cooperació. 
Però també som a Sabadell, i gràcies  a  l’Observa-
tori de la Immigració a Sabadell i la guia de bones 
pràctiques  publicada coneixem  millor la realitat  de 
les persones nouvingudes. Oferim activitats d’educa-
ció per al desenvolupament a les escoles de la ciutat, 
educació entesa com un procés per generar conscièn-
cies crítiques, i fer que cada persona sigui responsa-
ble i activa, a fi de construir una nova societat civil, 
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tant en el nord com en el 
sud, compromesa amb la 
solidaritat.

 Fa més de 15 anys que 
la nostra entitat col·labora 
amb les comunitats ama-
zòniques (als districtes de 
Yurimaguas, Balsapuerto 
i Barranquita) del nord 
del Perú. És un procés  de les pròpies comunitats (64) 
que volen gestionar el seu desenvolupament integral 
a partir de les seves capacitats de gestió, defensa dels 
drets, i la producció i gestió sostenibles del medi am-
bient. Les comunitats, amb els seus líders, confeccio-
nen els plans locals de desenvolupament, consoliden 
els espais de concertació; i l’aportació de la nostra en-
titat consisteix a enfortir la seva identitat i l’autoes-

tima de les comunitats, 
i a proporcionar els ins-
truments necessaris per 
aconseguir-ho. Entenem 
que els projectes són un 
petit i humil suport a les 
iniciatives de les comu-
nitats mitjançant les se-
ves organitzacions i dins 
del marc dels seus pro-

cessos socials, cap a la seva autonomia. La cooperació 
ha de ser un pas cap a la construcció d’una societat 
més justa, en el nord i en el sud. I, per tant, ha d’anar 
acompanyada d’un canvi de mentalitat i d’actitud a 
la societat occidental. Per aquest motiu, en paral·lel 
amb els projectes de cooperació fem sempre accions 
de sensibilització continuades i campanyes per incidir 
políticament. Actualment, la campanya ‹‹Indígenes, 
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La Lliga dels Drets dels Pobles és una 
organització no governamental que 
té com a objectius el reconeixement 
dels drets dels pobles, el foment de 
la cultura de la pau i la transformació 
social.
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quan la terra camina›› observa la realitat dels pobles 
indígenes  i denuncia les actuacions de les empreses 
transnacionals i nacionals, i  la passivitat i la repressió 
del govern davant de les agressions econòmiques, so-
cials i culturals.

 Per nosaltres, la inci-
dència política és, d’al-
guna manera, l’etapa 
final de l’acció de la so-
cietat civil, impulsada 
per les entitats i el seu 
treball en xarxa. Primer, 
cal  sensibilitzar, per te-
nir una ciutadania conei-
xedora de la problemàti-
ca; s’investiga, per sostenir tant la sensibilització com 
l’objecte de la denúncia; i es forma, per aprofundir 
i poder actuar. Però cal culminar l’acció de transfor-
mació adreçant-se als actors que poden  modificar es-
tructuralment i/o conjunturalment les condicions i les 
pràctiques que afecten els drets de les persones. 

 Per aquest motiu, totes aquestes etapes, llargues i 
complexes, s’han d’estructurar  en campanyes, de llarg 
recorregut, no subjectes a la lògica d’obtenir resultats 
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immediats, amb prou recursos per intervenir amb rigor 
i legitimitat en els espais importants  de discussió.

 A més de la campanya Indígenes, quan la terra ca-
mina, desenvolupem dues 
campanyes que pretenen 
recuperar els conflictes 
de l’oblit mitjançant la 
informació crítica, alter-
nativa, des del terreny, 
perquè volem veure la si-
tuació de violacions cons-
tants de drets humans i  
la lluita de les entitats i 
dels activistes locals. Per 
aconseguir intervencions 

en aquesta línia, organitzem seminaris, espais de dià-
leg oberts a tots els actors implicats i conferències, a 
fi de promoure el coneixement i el saber.  

 En el cas de la República Democràtica del Congo 
(RDC), la campanya parla de les causes i les conse-
qüències dels conflictes al Congo, dels processos  de 
pau, de les dones i de la societat civil congolesa en 
el conflicte, de les violacions dels drets humans i dels 
recursos naturals com a motor del conflicte. 

La cooperació ha de ser un pas cap 
a la construcció d’una societat més 
justa, en el nord i en el sud. Per tant, 
ha d’anar acompanyada d’un canvi de 
mentalitat a la societat occidental.
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 La campanya Txetxènia, trenquem el silenci i par-
lem dels conflictes al Caucas, activa des de fa més de 
cinc anys, vol rescatar Txetxènia de l’oblit i denunciar 
la situació de terror en què viu la població d’aquesta 
república ja fa més d’una dècada; terror que s’està es-
campant per les repúbliques veïnes. També posem en 
evidència la Federació Russa, on la falta de llibertat 
d’expressi i la repressió —amb assassinats de defen-
sors de drets humans— són contínues.

 Totes les nostres cam-
panyes disposen d’eines 
metodològiques: cerca 
continuada, exposició, 
conferències i treball en 
xarxa amb altres entitats.

 Estem convençuts que 
la  millor solidaritat que 
ens pertoca a nosaltres és 
treballar per influir i canviar les polítiques —en els àm-
bits que tractem— al nostre país, i col·laborar mútua-
ment en els àmbits internacionals.

 Finalment, creiem que els  pobles han de marcar 
els seus reptes, reconèixer les seves responsabilitats i 
creure en les seves forces. S’ha de treballar des de l’au-

toresponsabilitat, consolidant estructures pròpies de 
participació popular que permetin als pobles de conèi-
xer els seus deures i drets. Amb el suport a l’estructura-
ció social, que augmenti la participació i representació 
dels pobles en les polítiques de desenvolupament, fo-
mentant la presa de consciència i l’autoresolució dels 
problemes. Cal remarcar la importància de la comu-
nicació, que comença per escoltar. En la participació 
ciutadana efectiva i el diàleg totes les societats i comu-

nitats troben un denomi-
nador comú per fer front 
als seus reptes.

 I continuem creient 
en la utopia, ja que ens fa 
caminar i actuar, i no ens 
podem  conformar amb 
unes simples modificaci-
ons superficials de les re-
lacions socials existents o 

de les regulacions proposades i aplicades pel sistema 
econòmic i polític vigent. Calen objectius a curt, mitjà 
i llarg  termini, i és aquí on se situen les nostres activi-
tats concretes: en l’àmbit polític, mediambiental, so-
cial, cultural... Perquè, com deia Martin Luther King, 
‹‹les nostres vides es comencen a acabar el dia que 
fem silenci sobre les coses que realment importen››.
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Estem convençuts que la  millor 
solidaritat és treballar per influir i 
canviar les polítiques al nostre país, i 
col·laborar mútuament en els àmbits 
internacionals.
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 Després del procediment judicial iniciat el juliol 
del 2007 per presumpta estafa i apropiació indeguda 
a un grup d’antics directius de la Fundació Intervida, 
cap dels quals té avui cap relació amb l’entitat, l’or-
ganització s’ha enfrontat a un període de profunda 
crisi de credibilitat. 

 Tres anys després del començament de l’adminis-
tració judicial, la perspectiva mostra que la recupera-
ció d’aquest capital simbòlic ha estat la qüestió cen-
tral de la tasca de l’organització en conjunt.

 I aquest fet no només ha determinat la instauració 
de nous sistemes de control financer i de la gestió in-
terna, o la millora dels mecanismes de transparència. 
També ha significat l’obertura d’un debat constructiu 
pel que fa a les finalitats i els valors institucionals, la 
reflexió sobre el model de cooperació i l’assumpció 
d’una concepció del desenvolupament des del marc 
de la dignitat humana.

 Avui,  la Fundació es troba en plena implantació 
del seu nou Pla estratègic 2010 - 2014, que ha com-
portat canvis estructurals importants i l’impuls de no-
ves dimensions d’actuació per assolir els seus objec-
tius fundacionals.

Òrgan de govern i equip directiu 

 La situació d’excepcionalitat que viu la Fundació 
Intervida des del juliol de 2007 sorgeix del mandat ju-
dicial que disposa el nomenament de tres administra-
dors judicials i les tasques que han d’assumir aquests 
administradors. El Jutjat determina així “les més àm-
plies facultats d’administració i gestió” a favor dels 
administradors, cosa que ha significat assegurar la 
gestió eficient, transparent i ajustada a les pautes ac-
tuals de la cooperació per al desenvolupament i del 
tercer sector, així com garantir la continuïtat de l’or-
ganització.
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  Al cessament del Pa-
tronat anterior de l’or-
ganització, que va de-
terminar el mateix Jutjat 
actuant, el va seguir la 
decisió d’acomiadar els 
querellats que encara 
formaven part de l’orga-
nització.
Una primera reflexió o aprenentatge a partir de la 
perspectiva que ofereix el temps transcorregut, és la 
importància que té en les fundacions la conformació 
i l’actuació del patronat. Vetllar per les finalitats ins-
titucionals i exercir el poder de rendició de comptes 
sobre els òrgans directius no és una tasca ni banal ni 
esporàdica. Aquest fet comporta, el tractament dels 
components ètics que guien una organització huma-
na cap a la seva finalitat, sospesant els mitjans i els 

criteris que en dirigeixen 
l’acció. La qualitat d’un 
patronat, per tant, deter-
mina l’ànima i l’esperit 
d’una organització. I si 
bé aquests components 
ètics es reflecteixen en la 
missió, els principis i els 
valors de l’entitat, la tas-

ca de vetllar per les consideracions ètiques en la tria 
d’estratègies, de programes i de projectes és una tas-
ca primordial dels patrons.
 
 D’altra banda, el patronat és el màxim òrgan de 
govern d’una organització i, per tant, davant el qual 
els directius han de retre comptes, econòmics i socials. 
No ens estendrem en aquesta segona consideració 
d’importància primordial, que són la bona governan-

S’ha obert un debat constructiu pel 
que fa a les finalitats i els valors 
institucionals, la reflexió sobre el 
model de cooperació.
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ça de les organitzacions, 
i sobre la qual hi ha mol-
ta reflexió, tant des del 
món de la teoria de les 
organitzacions com des 
de la gerència social, i 
que es recullen en publi-
cacions de bones pràcti-
ques de les ONG.
 
 Amb relació a Intervida, el Patronat que va cessar 
el juliol de 2007 estava conformat majoritàriament, 
per personal que feia funcions remunerades a la casa. 
Aquest fet resta autonomia i llibertat de judici per a 
la tasca que ha de desenvolupar un patronat, i gene-
ra problemes de governança importants, per la difi-
cultat de demanar una rendició de comptes òptima a 
l’equip directiu.

Transformacions en 
gestió, estratègia i 
finançament

 Instaurar nous siste-
mes de control financer i 
de gestió ha estat des del 
començament d’aquest 
trienni passat un assump-
te clau per al compliment 

del mandat judicial de l’administració judicial de la Fun-
dació. També ha estat un dels pilars sobre els quals s’ha 
començat a reconstruir la credibilitat de l’organització. 
Ara bé, si és cert que aquests sistemes són una fita ne-
cessària, no són suficients per millorar aquest capital 
simbòlic de primer ordre per a una organització que 
basa la legitimitat en la confiança de tantes persones 
involucrades en el procés.

Avui els senyals des de l’entorn de 
l’organització, pel que fa al camí triat 
per a la reconstrucció de la credibilitat, 
són encoratjadors.
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 No ha estat fàcil ni àgil establir un camí estratègic 
i, alhora, inclusiu de les diverses percepcions existents 
al món de la Fundació Intervida. Hem de tenir en 
compte la presència de l’organització a més de 15 pa-

ïsos, i els més de 150.000 
donants —només a Espa-
nya—, que fan d’Intervi-
da, encara avui, una de 
les ONG de cooperació 
per al desenvolupament 
més importants de l’Es-
tat.
 
 Però l’esforç no es 

pot considerar inútil si tenim en compte la importàn-
cia de detectar el saber fer i les capacitats de l’orga-
nització, i la determinació d’objectius clars, concisos i 
mesurables que donen forma a l’estratègia que hem 
marcat fins a l’any 2014.
 
 Tot i que Intervida no ha estat, ni és, la querellada 
en el procés judicial que es desenvolupa actualment, 
sinó que ho són exclusivament un grup d’antics direc-
tius separats de l’organització, no es poden negar els 
efectes que aquest fet ha tingut en la credibilitat de 
la fundació.
 
 Si bé aquest trienni no ha estat gens fàcil, avui els 
senyals des de l’entorn de l’organització, pel que fa 
al camí triat per a la reconstrucció de la credibilitat, 
són encoratjadors. Hi ha senyals com la satisfacció dels 

donants, col·laboradors 
i socis de projectes que 
ens segueixen donant su-
port, o el compromís i la 
responsabilitat dels pro-
fessionals que treballen a 
l’organització en diverses 
zones del món. També el 
suport progressiu d’or-
ganitzacions privades i 

públiques amb qui hem establert aliances per complir 
millor les nostres finalitats comunes. En definitiva, se-
nyals que indiquen que construir credibilitat implica 
acceptar encerts i errors, però necessàriament implica 
construir-se a un mateix sobre la base de valors.

 
 En aquest sentit, ha sorgit la necessitat d’enfortir 
els sistemes de participació de tots els involucrats en 
els processos que impulsem (stake-holders). No és un 
camí senzill i, encara menys, i amb un final cert. A 
Intervida, la participació 
s’entén com un mitjà i al-
hora una finalitat en ella 
mateixa; i aquesta creen-
ça ens ha situat davant 
d’assumptes complexos, 
com ara la transformació 
del mecanisme de finan-
çament prioritari de la 
casa —l’apadrinament—, 
la descentralització administrativa en el territori de 
l’Estat, o l’impuls sostingut per obrir més espais de 
voluntariat i de participació democràtica.
 
 L’apadrinament, en particular, s’ha mostrat com 
un mitjà potent d’atracció de persones cap al món 
de la solidaritat, però voldríem millorar el que s’ha 
anomenat la ‹‹pedagogia del donant››. Es tracta de 
millorar la capacitat crítica dels ciutadans en relació 
amb les causes de la pobresa i les desigualtats, o la 
importància del seu compromís i de la seva partici-
pació en la necessitat de canvis estructurals i de com-
portaments individuals per assolir una transformació 
social.
 
 Un assumpte què en aquests tres anys ha fet un 
gir de 180 graus és el que podem anomenar ‹‹la de-
dicació a la seva finalitat 
fundacional››. El cúmul 
d’inversions financeres, 
immobiliàries i empre-
sarials, que va realitzar 
abans del juliol del 2007 
l’anterior equip directiu 
—en bona part imputat 
pel Jutjat—, considera-
des moltes de risc, no 
es consideren des de l’organització actual èticament 
compatibles amb la finalitat fundacional. Si bé poden 
oferir, en algunes circumstàncies, seguretat econòmi-
ca al futur de l’organització, també han col·laborat a 
fer perdre de vista la finalitat de la mateixa.
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La qualitat d’un patronat determina 
l’ànima i l’esperit d’una organització.

Credibilitat implica acceptar encerts 
i errors, però necessàriament implica 
construir-se a un mateix sobre la base 
de valors.
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Angelina Jolie
y la cooperación europea
 La Unión Europea continúa sin una voz común en materia de cooperación. La tragedia 
de Haití puso de manifiesto, una vez más, que las agendas y los intereses de los estados 
miembros priman a la hora de decidir que y quien realiza las acciones necesarias de coope-
ración. La cuantía económica es importante, pero aún lo es más un respaldo homogéneo y 
visible que, además, transmita valores.

 Este título me lo ha sugerido la lectura de la noticia del enviado especial del diario  El País 
a Haití, Ramón Lobo, publicada el día 18 de febrero.

 La Unión Europea quiere seguir siendo un actor principal en el escenario internacional, 
pero parece evidente que sigue sin existir un hilo argumental, presencial y político que ava-
le esa pretensión.

 La política exterior europea, y la cooperación es una plasmación importante de la misma, 
sigue siendo la de los 27 estados que la componen, cada uno de ellos, o al menos en el caso 
de lo de más peso político y económico, con sus intereses nacionales y su agenda exterior e 
interior como elemento fundamental que guía su acción.

60

José Luís Hernández
jlhernandez@regesaaparcaments.cat
Tècnic de coordinació municipal de REGESA



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL 61



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

 La bipolaridad inter-
nacional como uno de los 
elementos definidores de 
la política anterior a la ca-
ída del muro ya no existe, 
como mínimo no en su 
versión clásica. Está por 
ver si nos dirigimos a una 
nueva etapa bipolar en la 
que la China suplanta el papel de la antigua Unión 
Soviética y la presencia de nuevos y potentes actores 
regionales e internacionales (Brasil, India o la propia 
China) se extiende y se multiplica.

 Ante esta nueva situación los lideres europeos na-
cionales, que no los de la Unión, multiplican gestos y 
apariciones.

 El último, por ahora, la presencia de Nicolas Sarko-
zy en  Haití, prometiendo ayuda económica para la 
reconstrucción  y la condonación de la deuda bilateral 

La política exterior europea, y la 
cooperación es una plasmación 
importante de la misma, sigue 
siendo la de los 27 estados que 
la componen.
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con ese país. Y está bien. 
Pero para los que quere-
mos una Unión Europea 
fuerte y con peso interna-
cional éste no debería ser 
el camino.
 
 Nos gustaría escuchar a 
Van Rompuy o Catherine 

Asthon hablando en nombre de la Unión Europea, 
anunciando la condonación de la deuda o explicando 
los planes de futuro para la reconstrucción de Haití.

 Mientras la Unión Europea, y por ende su coopera-
ción, no hablen y actúen con una voz y un proyecto, 
los europeos estaremos condenados a ser cada vez 
menos trascendentes en la nueva configuración mul-
tilateral que se está conformando.

 Y la cooperación también es un instrumento de 
transmisión de nuestros valores y de nuestra forma 



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

reflexions

63

de ver la sociedad y en-
tender el mundo.

 Es interesante, por tan-
to, la reflexión que Javier 
Solana realizó en Esade en 
relación a la denominada 
desoccidentalización del 
mundo y la pérdida de 
influencia de los valores 
europeos. (Esade febrero 
2010)

 Nadie niega que la cooperación europea destina 
miles de millones a programas en Asia, América Lati-
na, África o el Caribe; pero si no hay una fuerza políti-
ca, económica y mediática que los respalde y los haga 
visibles será muy difícil competir en las diferentes es-
feras de influencia que se están conformando.

 En mi opinión hay debates estériles que algunos 
países europeos, como Francia, fomentan y que no 
benefician a la Unión en su conjunto.

 ¿Alguien cree, de ver-
dad, que Obama va a co-
lonizar Haití?

 ¿Es o no necesaria, en 
situaciones de ayuda hu-
manitaria de emergencia, 
la presencia de una fuerza 
militar o policial que ga-
rantice la distribución de 
la misma?

 A la primera pregunta mí respuesta es no, a la se-
gunda es sí.

 Necesitamos más Unión Europea y menos reminis-
cencias de un pasado colonial o imperial que ya nun-
ca volverá.

 Si esto sigue así, continuará teniendo más eco la 
bienintencionada visita de Angelina Jolie  a Haití que 
la del presidente de la República Francesa. 

Mientras la Unión Europea y su 
cooperación no hablen y actúen con 
una voz y un proyecto, los 
europeos estaremos condenados 
a ser cada vez menos trascendentes 
en la nueva configuración 
multilateral.
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La presó de dones de Kabul

 La nova etapa de Sindicalistes Solidaris, iniciada el 
mes de gener, ha anat acompanyada del nou disseny i 
la nova orientació del seu web. Pretén posar a l’abast 
de totes les persones interessades en la cooperació un 
instrument atractiu, una eina de consulta on poder 
trobar notícies i, més enllà, elements de reflexió al 
voltant de la cooperació sindical.

 El principal objectiu del web és donar a conèixer 
què fa la UGT en l’àmbit de la cooperació sindical in-
ternacional. I es vol fer des d’una forma visual, fàcil i 
entenedora que posi a l’abast de tothom de la forma 
més senzilla possible tota la informació.

 Per exemple, obrint la pàgina, es poden trobar 
les últimes notícies sobre l’activitat de Sindicalistes. 
La pàgina d’inici ofereix la possibilitat de llegir una 
entrevista d’actualitat amb sindicalistes d’arreu del 
món i d’assabentar-se, gràcies a l’agenda, de les ac-
tivitats previstes o actuals de Sindicalistes Solidaris. A 
més, sempre es podrà accedir a un índex històric de 
les notícies generades en una de les pestanyes de què 
disposa la pàgina d’inici.

 Tot un seguit de pestanyes ens permetran ràpi-
dament de fer un cop d’ull als continguts del web. 
Així, qui hi accedeixi pot tenir informació sobre qui 
som, què fem, amb qui cooperem, quines publicaci-
ons es poden consultar i —molt important— com col-
laborar.

 El caràcter eminentment visual i didàctic del web 
es plasma principalment en els vídeos, que, en l’apar-
tat ‹‹Els nostres vídeos›› de la pàgina d’inici permet 
visualitzar els materials que Sindicalistes ha generat 
en els darrers temps sobre diversos aspectes de la co-
operació.

 Punt i a part mereix l’apartat del bloc sindical Unio-
net. Aquesta iniciativa neix al darrer congrés de la UGT 
de Catalunya, l’abril del 2009. En aquest congrés, 30 
líders sindicals d’Europa, l’Amèrica Llatina, el Pròxim 
Orient i el Magrib van signar l’anomenada ‹‹Declara-
ció de Barcelona››, una iniciativa destinada a treballar 
sindicalment en xarxa. En aquest bloc els sindicalistes 
tenen l’oportunitat d’intercanviar idees, experiències i 
denúncies sobre les condicions laborals i la lluita que, 
en molts casos, han de dur a terme per garantir, fins i 
tot, la vida dels treballadors en alguns llocs.

 En definitiva, el nou web de Sindicalistes Solidaris 
pretén ajudar a donar a conèixer el compromís de la 
UGT de Catalunya en el camp de la cooperació sindi-
cal.
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Autor: Josep Lluís Alay. 
Pagès editors. 
ISBN: 978-84-9779-817-4.
Preu: 30 € 

 El llibre ens aporta una visió diferent d’un país 
extraordinari, un acostament càlid a la  cultura del 
Tibet, que neix de la col·laboració entre la Universitat 
de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat. El doctor Alay, professor d’història del Tibet i 
Mongòlia al Departament d’Història Contemporània 
de la UB, autor de diversos llibres sobre la història i li-
teratura d’aquest país, dirigeix l’Observatori del Tibet 
i Àsia Central de la Universitat de Barcelona des de la 
seva fundació. I uneix  la seva recerca amb la coopera-
ció al desenvolupament: ha dirigit una desena de pro-
jectes en l’àmbit d’educació i salut que gestionen els 
mateixos tibetans. Cal recordar que, malgrat que la 
República Popular de la Xina és actualment una gran 
potència econòmica, les millores de vida no han arri-
bat a aquesta regió autònoma. Els serveis educatius i 
sanitaris, la taxa d’analfabetisme, la mortalitat infan-
til... tots els indicadors ens assenyalen xifres realment  
preocupants.

 La cultura tibetana, en tots els seus aspectes, està 
indissociablement unida al fet espiritual o religiós; i, 
de fet, la riquesa es mesura més per l’èxit espiritual 
que no pas pel material. Molts occidentals ignorem 
que en el país conviuen dues religions considerades 
pròpies: el budisme, majoritari i conegut universal-
ment,  i el bon, anterior al budisme i que ni tan sols 

apareix esmentat en algunes enciclopèdies. Ambdu-
es comparteixen conceptes com el karma i la llei de 
causa efecte, la compassió cap a tots els éssers vius, el 
renaixement en el cicle d’existències i la il·luminació 
com a objectiu final alliberador de la misèria de l’exis-
tència. Tot i això, les dues comunitats, ‹‹bonpo›› i bu-
dista, es consideren part de dues tradicions i llinatges 
diferents.

 La presència constant  de la religió i dels valors 
que comporta queda palesa també en la ciència. La 
medicina tibetana dóna molta importància al factor 
del comportament com a desencadenant de malalti-
es; de manera que per mantenir una vida saludable és 
important rebutjar la mentida i l’avarícia, i, en canvi, 
fomentar, per exemple, la compassió per a tots els és-
sers vius, la sinceritat i l’honestedat.

 Destaca el capítol dedicat a la llengua i la litera-
tura. El tibetà pertany a la família lingüística tiberto-
birmana, que té unes tres-centes llengües. Es tracta 
d’una de les famílies lingüístiques menys estudiada 
i sobre la qual planen encara moltes incògnites. La 
seva notable producció literària no es va començar a 
estudiar fins ben entrada la segona meitat del segle 
XX.

 No es tracta en cap cas d’una guia de viatges, tot i 
que si teniu pensat de visitar la zona o si voleu apro-
fundir en el coneixement d’una cultura ancestral i, 
alhora, plenament actual, lluny de tòpics i de modes 
superficials, us recomanem de llegir-lo atentament.
 

Arrels del Tibet. 
Cultura i 
cooperació al 
sostre del món
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Comissari: Carlos Ernesto García 

 Tots els infants tenen dret a l’educació. Que un bon 
ensenyament és una eina igualitària bàsica i l’oportuni-
tat  potencial més important de transformació individual 
i col·lectiva de la humanitat, avui, ningú no ho posa en 
dubte. 

 Kim Manresa, un del noms més interessants del pano-
rama periodístic internacional actual, ha plasmat a través 
de les seves fotografies com, en molts països, l’accés a 
l’ensenyament és un gran esforç de tots, mestres i alum-
nes. Aprofitant els seus viatges arreu del món i durant 
un període de cinc anys, Manresa ha visitat escoles i ha 
retratat com s’eduquen els infants a més de 30 països.

 El resultat ha estat una exposició itinerant que ja ha vol-
tat arreu de Catalunya, i que actualment ho està fent a la 
resta de l’Estat; i també un catàleg, l’objectiu d’aquesta 
ressenya, en què diferents escriptors han aportat  la seva 
reflexió a les fotografies, amb un text al peu de cadascu-
na. Amb aquesta participació converteixen el projecte en 
únic; és força estrany d’aplegar tantes veus d’intel·lectuals 
al voltant d’un treball fotogràfic.  Hem de destacar-hi la 
participació d’autors reconeguts com Gabriel García Már-
quez, Kenzaburo Oé, Dario Fo, José Saramago..., i així 
fins a 80 prestigiosos escriptors internacionals.

 El llibre ens permet d’aproximar-nos al coneixement 
de diferents realitats, i ens provoca la solidaritat i el reco-
neixement de l’esforç per fer possible, cada dia i malgrat 
les dificultats, el dret a l’educació. La mirada dels nens i 
de les nenes aboquen una llum d’esperança des de les 
improvisades escoles sense material i davant del desordre 
social que els ha estat imposat.

 A més, ens fa valorar les possibilitats socials i educatives 
de què gaudim en el primer món i ens palesa la necessitat 
que l’educació sigui una prioritat de les administracions 
públiques i dels organismes internacionals; perquè totes 
les persones —infants, joves i adults— en puguin gaudir 
durant tota la vida, i que aquest dret pugui desenvolupar 
tot el potencial de transformació, perquè puguem viure 
en un món més just i solidari, és a dir, més humà. 

 Diu Adolfo Pérez-Esquivel en un peu de fotografia: 
Veure i mirar pot ser diferent; sovint però, veiem i no 
mirem. Kim Manresa sap mirar i trobar aquell moment 
quasi miraculós de les mirades dels nens a les escoles, en 
diversos països, amb les seves identitats culturals pròpies.  
No obstant, és en aquesta gran diversitat on la mirada 
dels nens és similar a la llum i l’esperança que desitgen de 
la societat i les vides que comparteixen i criden les consci-
ències de la humanitat. 
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Escoles
d’altres móns:

una mirada compromesa a través
de la fotografia i la literatura
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La presó de don es de Kabul

 El paper de la dona al Marroc ha estat durant se-
gles un paper secundari; limitat a la feina de casa, cui-
dar dels fills i del marit, les feines agrícoles i la venda 
dels productes cultivats a parades i mercats, i poca 
cosa més. Només en casos força aïllats, i depenent 
sempre de l’entorn familiar, no ha estat així. Però això 
ha de canviar. La presència de la dona a la vida social, 
cultural, laboral i política és essencial en el desenvolu-
pament d’un país.

 L’èxit de les cooperatives que estan funcionant al 
nord del Marroc no ha estat fruit de la casualitat. Ha 
estat la conseqüència d’una feina continuada en els 
centres de formació, i de la voluntat d’unes dones 
amb ànim de superació constant. I també de l’esforç 
col·lectiu i de la certesa que amb el treball conjunt el 
futur pot ser més enriquidor.

 Es (quan?) va constatar que després de la forma-
ció, si les dones es tornaven a quedar a casa perdien 
gran part del que havien après. Necessitaven treballar 
per ajudar-se les unes a les altres.

 Moltes de les dones no havien treballat mai fora 
de casa, però tenien la necessitat de generar recursos 
i de tenir ingressos propis; d’obrir-se de forma defini-
tiva al potencial industrial que s’està produint al Mar-
roc, un país en desenvolupament real. 

 Formar i preparar un conjunt de dones margina-
des, sense possibilitats d’accedir al mercat laboral, es 
va convertir en la prioritat de tots. Larache, Tetuan, 
Taza, Nador, Guercif, Taounate... són ara algunes de 
les ciutats que els ofereixen la possibilitat real d’in-
tegració. I a partir d’aquestes, com una taca d’oli, els 
projectes es van estenent a altres ciutats i pobles.

 Mireu-vos el vídeo de les nostres companyes i 
companys marroquins. Veureu i escoltareu directa-
ment les propostes, les inquietuds, la visió de futur, i 
també alguna queixa, per què no?

 Vull acabar amb les paraules de la Naima, coope-
rativista de Larache. Una més de les moltes noies i 
dones que són les autèntiques protagonistes, i que 
ho tenen molt i molt clar: 

‹‹Els centres de formació i les cooperatives permeten 
a les dones d’integrar-se a la societat i al mercat de la 
producció. Hem canviat molt. Hem trencat la imatge 
de la dona sempre a casa  tenint cura dels nens. Ara, 
la dona estudia, treballa, munta negocis... Els centres 
i les cooperatives han permès que la dona no quedi 
marginada. Aquest era el nostre objectiu.››   

 Efectivament, aquest continua sent, sens dubte, l’objec-
tiu de tots els que hem col·laborat en aquests projectes. 

Formació, formació,
formació... feina!
Un reportatge de la Xarxa Sindical de
Cooperatives del Nord del Marroc
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 La Fundació Sindicalistes Solidaris ha publicat un 
llibre amb deu entrevistes a líders sindicals del Sud 
que tenen un tret en comú: com diu al pròleg el se-
cretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria 
Àlvarez, pertanyen a sindicats amb compromís de tre-
ball real, capacitat de creació, inclusius en aspectes de 
gènere, cultura o creences religioses.

 Són alguns dels vessants del 10 sindicalistes, uns 
aspectes homogenis en un món que, culturalment, és 
molt heterogeni.

 Més enllà del continent, la raça o la religió en tots 
s’endevina la necessitat d’explicar, de dur a terme una 
tasca imprescindible, la consolidació del sindicalisme 
com a instrument primordial per al desenvolupament 
de la dignitat plena de les persones.

 El llibre, fruit de deu entrevistes —de les quals sis ja 
s’han publicat a Sud—, retrata, a través de les respostes 
dels sindicalistes, realitats colpidores. Per exemple, les 
que es viuen en alguns països de l’Amèrica Central. Saul 
Méndez, de SUNTRACS de Veneçuela, o Luís Lara, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Gua-
temala, recorden el drama que es viu en els seus països, 
amb l’assassinat de sindicalistes, en una clara mesura in-
timidatòria d’aquells que, moltes vegades, són els únics 
que s’oposen als abusos del poder econòmic o polític.

 Altres realitats més conegudes a través dels mit-
jans de comunicació s’analitzen amb una perspecti-
va constructiva, allà on, en teoria, només hi hauria 
d’haver rancúnia per les constants agressions pati-
des. És el cas de Wael Natheef, dels Sindicats Pales-
tins de Jericó, que considera imprescindible mante-
nir un contacte continu amb els sindicats israelians. I 
ho diu amb un raonament d’una lògica implacable: 
Ens hem de posar d’acord, com a palestins i israeli-
ans, hem de declarar que ja n’hi ha prou de guerra, 
perquè tenim l’oportunitat de viure junts com a és-
sers humans.

 És un llibre que, molt sovint, ens recorda veritats 
comunes, qüestions que no tenen fronteres. La mar-
roquina Touriya Lahrech, secretària de la dona a la 
CDT, afirma que ‹‹de vegades hi ha empresaris que 
creuen que el fet d’explotar els treballadors els porta-
rà  un profit més gran. Però els que aposten pel clima 
serè i per la pau social guanyen de fet més i tenen 
més productivitat i més qualitat.››

 És tracta, en definitiva, d’un llibre que ha de servir 
per a la reflexió. En la línia que assenyala Josep Maria 
Àlvarez al pròleg del llibre, com a sindicalistes hem 
d’actuar, perquè la nostra obligació és lluitar per un 
món més just.

Converses amb 10 
Sindicalistes del Sud
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La presó de dones de Kabul

Sobre els infants que 
reciclen deixalles en un 
abocador

 Al països del Sud hi ha un ofici que fan molts nens 
i nenes: recollir als abocadors de deixalles les llaunes, 
els papers, les ampolles de plàstic i els vidres. A Mèxic, 
aquests treballadors fins i tot tenen un nom propi: 
se’n diuen pepenadores. Els materials que recullen els 
vénen als intermediaris que estan allà mateix, a peu 
de l’abocador, i que són els que —com podeu imagi-
nar— obtenen els guanys més grans del reciclatge.

 L’Organització Internacional del Treball (OIT) con-
sidera la recol·lecció de residus sòlids als abocadors 
una de les pitjors formes de treball infantil, perquè 
els nens manipulen els materials amb les mans des-
tapades i tenen contacte amb residus que poden ser 
perillosos. La majoria de nens pateix de malalties res-
piratòries, dermatitis, cremades de sol, conjuntivitis, 
dengue i parasitisme intestinal, i no van a l’escola. 

 Per reflexionar sobre aquesta situació —eradicar 
el treball infantil no es tan fàcil com ho seria prohi-
bir-lo—, la Fundació Sindicalistes Solidaris ha volgut 
organitzar una obra de teatre itinerant per diversos 
municipis. Es diu Invisibles, perquè els nens i les ne-
nes que treballen en un abocador són allà, a la seva 
presó de deixalles, amagats de les mirades dels ciuta-
dans, a les perifèries urbanes. L’obra és una creació 
dels alumnes de segon nivell de l’Aula de Teatre de 

Mataró, i té el suport econòmic de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament.

 Invisibles pretén recordar-nos que aquests infants 
existeixen; però toca als espectadors plantejar-se 
per què treballen en una feina tan desagradable. 
M’imagino que han nascut en famílies pobres que 
no poden passar sense aquests guanys, per minsos 
que siguin. 

 D’altra banda, el Programa per l’eradicació del 
treball infantil de l’OIT ens informa que 218 milions 
de nens i nenes treballen en el món, però cal aclarir 
que aquest fet no implica que s’hagi d’eradicar qual-
sevol treball infantil. Són positius els treballs que no 
atempten contra la seva salut i el seu desenvolupa-
ment personal. Per exemple, els nens que ajuden els 
seus pares en un negoci familiar, o fan tasques fora 
de l’horari escolar per guanyar diners de butxaca. 
El problema més gros és que d’aquests 218 milions, 
més de la meitat ho fan en treballs perillosos per a la 
seva salut física, mental o moral, com treballar en un 
abocador, o en una mina, o en un taller moltes hores 
sense seguretat. Aquests sí que s’han d’eradicar, amb 
polítiques d’ocupació per als pares i, si cal, proposant 
feines als infants que siguin segures i que els perme-
tin anar a escola. Amb realisme.
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