LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: EXPERTESA EN CONTEXT DE CRISI
Els agents de la Cooperació de les Illes Balears fa dècades que treballam amb
les crisis.

Els ajuntaments i els Consells a través dels fons insulars; el Govern, a través de la
Direcció General de Cooperació; les ONGD, representades a la CONGDIB i
l’Oficina de Cooperació de la UIB acumulam més de 30 anys d’experiència
gestionant iniciatives que contribueixen activament a un món més equitatiu,
més sostenible i més solidari. Projectes desenvolupats en països empobrits, en
conflicte armat o en crisis permanents, sovint amb recursos limitats i en situacions
extremes.
És per això que en la situació de crisi econòmica i social que vivim arrel de la
COVID-19, reivindicam la nostra expertesa i volem aportar aquests
coneixements als espais de debat social i polític que ara mateix fan feina per
repensar el nostre futur i que ja han incorporat altres plantejaments transversals,
com el feminisme i l’ecologisme.
No deixem ningú enrere
Un dels principis fonamentals de les persones és donar-se suport mutu en
moments complicats. Valors com la solidaritat, la justícia i l’empatia ens defineix
com a éssers humans i conformen els principis en els quals es basa la cooperació
al desenvolupament. Uns valors que hem d’aplicar a l’àmbit global i que ara
més que mai hem de defensar.
Compromís internacional
Tenim una responsabilitat internacional que no podem abandonar, un
compromís amb la defensa de les persones i dels pobles, adquirit en nombroses
declaracions i acords internacionals. L’exemple més recent és l’Agenda 2030,
que es va signar el 25 de setembre de 2015, amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb la qual estan compromesos tots els
governs del nostre país.
Un món més equitatiu és un mon més segur
Vivim en un món globalitzat, on les pandèmies (ben igual que el canvi climàtic,
els conflictes armats o les crisis alimentàries) no distingeixen de fronteres ni de
nacionalitats i ens acaben afectant a totes i tots. La reducció de les desigualtats,
l’eliminació de la pobresa, la protecció del medi ambient o la generació

d’oportunitats són algunes de les condicions indispensables perquè tothom
puguem viure en un món més segur.
És el moment de transformar la nostra societat
Necessitam revisar i transformar el model de societat en què vivim, és el moment
de posar l’economia al servei de les persones, de canviar el model de producció
d’aliments i de consum, de caminar cap a una societat sostenible que no
discrimini i no deixi ningú enrere. Accions que des de fa dècades el sector de la
cooperació de les Illes Balears treballa conjuntament amb els països del sud i
amb els agents transformadors de les nostres Illes.

