
 
 

MANIFEST 
 
Per unes polítiques més responsables, socials i 
solidàries 
 
Contra la pobresa: fem créixer els drets, la solidaritat i la 
pau 
 
2010: Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 
17 d’octubre: Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa 
 
La Confederació Catalana d’ONG formada per les federacions d’ONG de Pau, Drets 
Humans i Desenvolupament convoquem a la ciutadania a mobilitzar-se per lluitar 
contra la pobresa i les desigualtats. 
 
Tothom té dret a una vida digna. La pobresa no és només la falta de recursos sinó 
una violació dels drets humans, i així ho manifestem en aquest 2010, Any Europeu 
de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. A Catalunya, el 19% de la població 
viu a la pobresa, i només en la població immigrada aquest percentatge puja al 
25%. A l’Estat espanyol hi ha 9 milions de persones que viuen en la pobresa, a 
Europa la xifra s’eleva a 80 milions, a tot el món més de 1.020 milions de persones 
pateix desnutrició, i d’aquestes, el 70% són dones i nenes.  
 
La població vulnerable creix dia rere dia a tot el món. La crisi ha aguditzat la 
pobresa existent i ha augmentat el nombre de persones que la pateixen. Aquesta 
crisi global és el resultat d’un sistema econòmic que afavoreix les desigualtats, i 
d’un sistema educatiu i comunicatiu que predica la competitivitat i el consumisme 
en lloc de la solidaritat: han ajudat els bancs amb 8.400.000 milions (8,4 bilions) 
de dòlars, 70 vegades més del que destinem a la cooperació amb països empobrits, 
i encara els bancs no han tornat 2,7 bilions, diners amb els quals podríem eradicar 
4 vegades la fam al món. Tampoc les entitats financeres no han convertit aquest 
ajut a facilitar crèdit i préstecs a les petites empreses i negocis unipersonals, ni a 
crear riquesa. 
 
A casa nostra s’està generalitzant la idea que tothom hem gastat per sobre de les 
nostres possibilitats i que ara cal austeritat, i retallen la despesa social. La realitat, 
però, és que aquest model de creixement especulatiu i insostenible no ha estat 
consultat a la societat i que l’han imposat els grans agents polítics i econòmics, i 
que tampoc la despesa social havia estat tan gran.   
 
Que la crisi no la poden pagar els que no l’han provocada és un argument que les 
ONG utilitzem des de fa 20 anys. Ara es volen aplicar al nostre país les mateixes 
“receptes” que hem denunciat com les causants de la pobresa extrema de milers de 
persones a tot el món. S’ha triat l’opció per un model d’economia que genera 
desigualtats: Es congelen les pensions, es retallen els drets laborals o els de les 
persones dependents per reduir 15.000 milions de despesa mentre els beneficis de 
la banca espanyola el 2009 van ser de 12.316 milions d’euros! Encara més: es 
reserven aquest any 10.000 milions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
per ajudar els bancs! 
 



Les polítiques socials estan en perill, i les retallades pressupostàries amenacen 
també els vuit euros l’any que cada català i cada catalana dediquem a la cooperació 
internacional a través dels impostos.  
 
Les ONG sabem que la crisi global és una oportunitat de canvi estructural que pot 
obrir la porta a un món més sostenible i just per a tothom o suposar una major 
submissió dels pobles del món als interessos d’unes minories. Catalunya necessita 
un estat del benestar i una cooperació internacional a l’alçada de la seva riquesa i 
de les demandes de la seva ciutadania; i conjugar tots dos objectius no només és 
possible, sinó l’única opció èticament viable. 
 
Per tot això, amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa, 
demanem al futur Govern els següents compromisos: 
 
1. Un compromís públic de no retallar ni la despesa social a Catalunya, ni la 
cooperació internacional catalana, i d’aconseguir ingressos per altres vies.  
Com?  

Assumint com a complementàries les polítiques socials a Catalunya i les 
polítiques de cooperació internacional, com una forma de treballar per la 
universalització dels sistemes de protecció social, tal i com es va acordar a la 
Conferència de les Nacions Unides sobre la crisi. 
 
Implementant mesures que afectin prioritàriament els agents responsables i 
causants de la crisi, i certifiquin el compromís per un canvi de model 
econòmic més just i solidari.  

 
2. Un compromís públic d’assolir el 0’7 en la propera legislatura i millorar 
la qualitat de la cooperació catalana  
Com?  

Destinant el 0,7% dels ingressos del pressupost total consolidat de la 
Generalitat per a la promoció dels drets humans, la construcció de la pau i la 
cooperació internacional amb els països empobrits.  
 
Augmentant el percentatge destinat a ajudes i subvencions a les ONG i 
reduint la burocratització del sistema de concessió d’ajuts.  
 
Millorant la transparència de la cooperació oficial.  
 
Integrant decididament la promoció i la defensa dels drets humans i la pau a 
la política de cooperació internacional.  
 
Elaborant de manera immediata les Directrius per a l’Equitat entre homes i 
dones per a la seva inclusió al Pla director. 

 
3. Un compromís públic d'abolir el deute extern dels països empobrits 
Com? 
 
          Demanant al Parlament espanyol una auditoria del deute dels països 

empobrits i l'anul·lació de tots els deutes il·legítims, així com una moratòria 
del deute dels països empobrits mentre duri la crisi i no sigui efectiva 
l'auditoria, donant suport a totes les iniciatives per a la seva condonació 
sempre i quan no siguin condicionades (tal i com ho són la Iniciativa Oficial 
per a la Reducció del Deute o les Conversions de Deute). 

 
          Suspenent les aportacions catalanes a les institucions financeres  

internacionals que suposen generar més deute, i modificar la Llei de 
cooperació per prohibir-ho. 



 
           Eliminant els mecanismes públics de finançament reemborsable a països 

menys empobrits, a països pobres altament endeutats o a països amb índex 
de desenvolupament humà baix, per evitar engreixar el seu deute extern. 
 

4. Un compromís públic perquè la solidaritat i la cooperació amb els més 
desfavorits sigui un principi rector de les polítiques catalanes i perquè la 
defensa dels drets humans i la construcció de pau orientin l’acció exterior 
de la Generalitat, i la de tots els seus departaments.  
Com?  
 

Aprofundint en la Llei de foment de la pau per fer més operatiu i decisiu el 
Consell Català de Foment de la Pau, dotant-lo dels recursos tècnics i humans 
suficients per poder impulsar i fer seguiment de la coherència de polítiques 
en matèria de pau, i redactant, a la propera legislatura, una llei catalana en 
matèria de drets humans.  
 
Renunciant a les relacions i acords comercials amb aquells països o 
empreses que no respectin els drets humans o que són part de conflictes 
armats. 
 
Incloent les recomanacions sorgides de la conferencia Beijing+15 per a la 
promoció de la igualtat entre homes i dones, en els programes electorals i 
en les agendes polítiques, socials i culturals.  
 
Augmentant el suport i la inversió de la Generalitat i de tots els seus 
departaments en economia social i solidària (comerç just, compra pública 
ètica, banca ètica i empreses d’inserció social), i generant llocs de treball 
amb utilitat social (escoles bressol, serveis d’atenció domiciliària, etc.). 
 
Protegint els col·lectius més vulnerables davant els efectes de la crisi, com 
ara els i les immigrants, els infants i les capes socials i econòmiques més 
desfavorides, i solucionant la situació d’irregularitat administrativa 
sobrevinguda de la població estrangera, i treballant, en el marc de la nova 
Llei d’acollida, per fomentar i millorar la convivència als barris.  

 
5. Un compromís públic per l’educació en valors en què es reconegui el 
treball educatiu i comunicatiu com a part fonamental de la política pública 
de foment de la cooperació, la pau i els drets humans.  
Com?  

 
Incorporant al currículum l’educació en drets humans, l’educació per al 
desenvolupament i l’educació per la pau, tant com a matèries específiques 
com a transversals, i implementar mecanismes de suport als centres i al 
professorat en la capacitació de ciutadans i ciutadanes amb consciència 
crítica, i compromesos amb la transformació de les relacions desiguals i 
injustes.  
 
Posant els recursos i les eines necessàries a l’abast dels mitjans públics 
catalans perquè millorin la qualitat de la informació i facin un tractament 
informatiu ètic i respectuós dels col·lectius més vulnerables, per evitar la 
seva criminalització i particularment la de la immigració, i fomentar la 
capacitació dels i de les professionals en temes de cooperació, pau i drets 
humans. 

 
6. Un compromís públic de reduir dràsticament la despesa militar 
espanyola i transformar-la en inversió social. 



Com ?  
Demanant al Parlament espanyol la reducció d’un 1% anual dels fons 
destinats a l’exèrcit dins el pressupost general de l’estat i transferint-lo a 
despeses socials urgents, i a projectes per reduir les causes estructurals de 
la violència i la guerra. 
 
Demanant la retirada urgent de les tropes espanyoles d’Afganistan i la 
investigació dels crims de guerra comesos per actuals parlamentaris, 
ministres i vicepresidents del Govern i el Parlament afganès. 
 
Donant suport públic als i a les contribuents catalans i catalanes que no 
vulguin recolzar l’exèrcit fent objecció fiscal, ajudant a canalitzar aquests 
fons al foment de la cultura de pau a través dels agents que hi treballen. 
 
Retirant el suport logístic i econòmic a exèrcits en guerra: prohibint 
l’atracament dels vaixells de la VI flota dels EUA al port de Tarragona.  

 
7. Un compromís públic de demanar la imposició de taxes a les 
transaccions financeres i l’eliminació dels paradisos fiscals.  
Com?  

Demanant al Parlament espanyol i europeu la imposició d’un impost a les 
transaccions financeres internacionals, amb un tipus impositiu suficient (del 
0,5 a l’1%), l’eliminació dels paradisos fiscals i la reinversió en serveis 
socials o ajut al desenvolupament dels fons que s’hi localitzin.   

 
8. Un compromís públic de lluitar contra el frau fiscal i la corrupció i de 
reinvertir els fons recuperats en serveis socials o cooperació internacional. 
Com?   

Enfortint i millorar el funcionament dels organismes i mecanismes econòmics 
i judicials de lluita contra el frau i la corrupció, a Espanya i Catalunya. 
 
Portar endavant una autèntica reforma fiscal a Catalunya, i demanant-la al 
Parlament espanyol. 
 
Lluitant contra la tolerància social al frau: fent pública la informació relativa 
de com es reinverteixen directament els fons recuperats en serveis socials o 
cooperació internacional.    

 
9. Un compromís públic d’impedir o retirar els fons públics i subvencions 
de qualsevol tipus a aquelles empreses que vulnerin els drets humans.  
Com?  

Renunciant a la instal·lació o permanència a Catalunya d’indústries i 
processos productius vinculats amb el cicle armamentístic i militar. 
 
Garantint que els mecanismes financers de suport a la internacionalització 
de l’empresa catalana o els plecs de contractació pública de la Generalitat 
incloguin mecanismes d’Avaluació d’Impacte mediambiental i d’Impacte als 
Drets Humans.  

 
10. Un compromís públic per reduir la petjada ecològica catalana i la 
petjada de carboni. 
Com?  

Canviant el model econòmic català, d’infraestructures i energètic, 
encaminant-lo a un desenvolupament més sostenible.  
 



Introduint criteris ambientals en el sistema tributari, de manera que 
s’apliquin nous impostos per tal d’incentivar activitats i comportaments 
ecològicament responsables.  
 

Davant el recent anunci del Govern espanyol de retallar 1.000 milions 
d’euros de recursos per a la solidaritat, demanem al Govern de Catalunya 
el seu compromís per totes aquelles persones i col·lectius més vulnerables, 
i perquè les mesures contra aquesta crisi tinguin en compte les causes 
estructurals que l’han provocada i les conseqüències dels nostres models 
de producció i desenvolupament, generadors de desigualtats i injustícia. 
 
També demanem als partits i als líders d’opinió que no facin un ús 
demagògic de les polítiques socials i de cooperació, i que no donin a 
entendre que és un “luxe” que no ens podem permetre. Aquest discurs és 
fals i oportunista, i fomenta la irresponsabilitat, la insolidaritat i la 
xenofòbia. Les polítiques socials a casa nostra i les polítiques de 
cooperació són mecanismes complementaris de redistribució de la riquesa, 
que han de convergir necessàriament. 
 
I per últim, volem demanar a la ciutadania que es mobilitzi contra la 
pobresa i l’exclusió social, perquè una vida digna per a tots els éssers 
humans encara és possible.   
 
 
Entitats convocants: Confederació Catalana d’ONG (Federació Catalana d’ONG per 
al Desenvolupament, Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans, Federació 
Catalana d’ONG per la Pau). 
 
Per a adherir-se al manifest:  
http://www.peticiones.es/peticion/manifest-contra-la-pobresa-17-o-adhereix-
te/241  (Per garantir la rigorositat del manifest i comptabilitzar el nombre 
d’adhesions es demana una contrasenya, però atenció, aquesta pot ser qualsevol, 
no la del vostre correu electrònic. A més, es demana confirmació mitjançant la 
confirmació a un correu electrònic) 
 
O bé enviant un correu electrònic a confederacio@confederacio.org especificant 
l’assumpte “adherir-se al manifest del 17-O” i el nom i cognoms al cos del 
missatge. 
 
El  llistat d'adhesions serà lliurat al nou Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La Confederació dóna suport  a les reivindicacions i a les activitats organitzades per 
la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, dins el marc  la Campanya 
"Donem el millor de nosaltres" (www.donemelmillordenosaltres.cat) i en motiu del 
17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa.  
 
  
 


