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SOLIDARIS

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
Fa pocs dies que es va commemorar els 25è 
aniversari de la proposta en seu de l’ONU 
de destinar el 0,7% del pressupost dels pa-
ïsos rics a disminuir les desigualtats res-
pecte dels països pobres.

Des d’un principi va ser un acord molt 
important, ple de bona voluntat, però man-
cat de compromís de molts estats.

En aquestes pàgines farem un repàs 
de com es va iniciar el compromís del 0,7 
i el ressò que va tenir en els països rics, 
sobretot a casa nostra. I finalitzarem 
veient quina és la situació a dia 
d’avui. 

Hem convidat a acompa-
nyar-nos en aquest escr it 
Ramon Arbós, veí d’Alella i 
directament implicat en l’or-
ganització del referèndum 
per la condonació del deu-
te l’any  2000.

Objectiu 0,7
L’objectiu 0,7 és un estàn-
dard internacional que ex-
pressa el volum d’ajut ofici-
al al desenvolupament que 
ha de proporcionar un país 
desenvolupat, mesurat com 
a percentatge de la seva renda 
nacional bruta. Es deu a l’informe 
final de la Comissió Pearson (1969), 
que pretenia que fos assolit al 1975. Fou 
adoptat per l’assemblea general de l’ONU 
l’any 1970 com a compromís per a tots els 
països econòmicament avançats. 

Aquest concepte és el mateix que va 
adoptar el maig del 1972 el Comitè d’Ajut 
al Desenvolupament (CAD). Continua en 
vigor actualment.

Suècia i els Països Baixos van complir 
amb l’objectiu en el temps previst. Poste-
riorment s’hi van sumar Noruega (1976), 
Dinamarca (1978), Finlàndia (1991), Lu-
xemburg (2000) i el Regne Unit (2013). 

L’any 2005 els quinze estats membres de la 
UE van assumir el compromís d’arribar-hi 
tots al 2012, encara que posteriorment es 
van donar de temps fins al 2015: es fixava 
per al 2012 l’objectiu intermedi del 0,56%. 
Tots aquests objectius s’han incomplert. 
L’Estat espanyol és membre del CAD i de 
l’Organització per a la Cooperació i el Des-

envolupament Econòmic (OCDE) des del 
1991, però mai ha assolit l’objectiu a què 
està compromès.

Resposta ciutadana
A finals dels anys 80 una part de la ciutada-
nia tenia necessitats de canvis i estava dis-
conforme amb el món tal com se’ls oferia 
perquè rebutjava la injustícia, la desigual-

tat i la marginació en què vivien molts pa-
ïsos, i es manifestaven contra la impunitat 
dels que havien utilitzat els poders públics 
per reprimir i robar als seus pobles.

D’aquest pensament va sorgir la pro-
posta d’abolir el deute extern contret dels 
països empobrits, impulsada per un grup 
d’animosos membres del 0,7 de Lleida, amb 
la intenció de posar en pràctica una alter-
nativa diferent i transformadora. La seva 
acció es va estendre amb força pel país.

L’empobriment de la major part de po-
bles del món ja era insostenible. Es con-

siderava que l’Estat espanyol partici-
pava en la cooperació internacional 

al desenvolupament d’una manera 
mísera i que la ciutadania, volun-

tàriament o involuntàriament, 
hi tenia una part de responsa-
bilitat. S’organitzaven movi-
ments de protesta a tot l’Estat, 
amb vagues de fam, manifes-
tacions i acampades que van 
portar a la creació l’any 1994 
de la Plataforma 0,7.

Aquesta Plataforma 0,7 
reivindicava una millor coo-

peració al desenvolupament, 
la desaparició dels crèdits del 

Fons d’Ajut al Desenvolupament i 
una millor distribució i qualitat dels 

recursos. Impulsava la Campanya per 
la Llei de Cooperació, que es va promul-

gar l’any 1998. Finalment es va sumar a la 
campanya Deute Extern, Deute Etern? per 
a l’abolició d’aquest deute.* 

La idea de lluitar per la condonació i 
reinversió del deute extern (DE) que els 
països empobrits tenien amb l‘Estat espa-
nyol es va anar estenent i prenent força. 
El febrer del 1999 van tenir lloc, amb gran 
ressò, les “Jornades de debat sobre el deu-
te extern a Barcelona”, organitzades per 
l’assemblea solidària De Poble a Poble en 
estreta col·laboració amb la Plataforma 0,7 
i amb la campanya Deute Extern, Deute 

0,7: 25 anys d’història
Es commemora el 25è aniversari de la proposta en seu de l’ONU 
de destinar el 0,7% del pressupost dels països rics a disminuir les 
desigualtats respecte dels països pobres

* “La consulta social del deute extern a Catalunya”. Xarxa 29 Política. Fundació Jaume Bofill. (2001).
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Etern? El professor de la UAB i activista 
Arcadi Oliveres en va ser un ponent des-
tacat.

El 18 d’octubre es va prendre la decisió 
de promoure la consulta popular d’abolició 
del deute extern coincidint amb les elec-
cions municipals. Era un projecte de gran 
envergadura, s’hi van implicar la Càtedra 
UNESCO, la Facultat de Tecnologia de la 
UPC i Pangea-Comunicació per a la Coo-
peració, entre més entitats i institucions. El 
dia 12 de març de l’any 2000 va tenir lloc la 
consulta. Hi van participar 400 pobles, 212 
a Catalunya, amb 2.000 meses electorals. La 
UNESCO va exercir d’entitat observadora.

En un primer moment la consulta esta-
va permesa i després es va prohibir, però 
amb molta ambigüitat, cosa que va fer que 
en diferents comunitats i en diferents po-
bles d’una mateixa comunitat la policia in-
tervingués de manera diferent. A Alella la 
policia va intervenir la consulta i membres 
de les meses, entre ells Ramon Arbós, van 
anar a judici. Finalment va ser absolt.

Ramon Arbós ens diu: “Entenia les re-
lacions Nord-Sud com una relació desigual 
en què la posició preponderant econòmi-
cament i políticament del Nord feia que 
poguessin imposar els seus interessos als 
països del Sud. En alguns casos de mane-
ra subtil, però si era necessari també de 
manera grollera i descarnada. Aquest era i 
és un tema pel qual penso que val la pena 
mobilitzar-se. Per altra banda, tenia bons 
amics que estaven molt implicats en l’orga-
nització del referèndum. Tot plegat va fer 
que m’hi impliqués juntament amb un grup 
de gent d’Alella que en aquella època érem 

força actius i teníem ganes de fer coses.”
L’organització va valorar que l’acció po-

dia fer possible que el Parlament de Catalu-
nya assumís les peticions dels més de mig 
milió de ciutadans que hi van participar. 
També, que la Generalitat assumís tractar 
el tema: en aquells moments era un dels 
governs autonòmics que menys diners per 
habitant destinava a la cooperació interna-
cional.

Passen els anys
Després d’anys d’un fort impuls polític, al 
2009 l’ajut espanyol al desenvolupament 
va arribar al 0,46% de la renda nacional 
bàsica, però amb el pretext de la crisi van 
abandonar el 0,7 i així l’ajut va passar a ser 
del 0,16 (2012) i del 0,17 (2013), el nivell més 
baix des del 1989.

Els deures no s’han fet  bé. Des dels sec-
tors més liberals es pretén que la coopera-
ció deixi de ser una política pública i passi 
a mans de contribució privada.

Avui sabem, més que mai, la situació 
dels pobles desafavorits als quals els drets 
humans no els són respectats. Els mitjans 
de comunicació i les xarxes social ens ho 
fan ben evident, però aquest no sembla ser 
un tema prioritari.

Ramon Arbós ens diu: “Tendeixo a ser 
força escèptic. Penso que s’ha aconseguit 
modificar els discursos i les aparences, 
però que en essència la situació continua 
sent de dominació i explotació del Sud en 
benefici del Nord. Això sí, de cara a la ga-
leria ara es guarden les formes i tant go-
vernants com governats ‘oficialment’ estem 
molt preocupats per la qüestió. La realitat 

és que l’objectiu del 0,7% diria que ni s’ha 
assolit ni estem en camí d’assolir-lo. Diria 
que en general no estem aconseguint que 
la situació faci un tomb gaire significatiu. 
La cooperació ha esdevingut una marca 
que cal comprar. Però no ens fixem en si 
està essent efectiva o generant uns canvis 
reals. De tota manera, sempre serà millor 
fer alguna cosa que no fer res. I sempre serà 
bo el consens que hi ha a l’entorn de qües-
tions com la cooperació. Per molt que el 
compromís amb aquests valors a vegades 
sigui merament epidèrmic. Com passa, per 
altra banda, amb tantes qüestions.”

I a Alella què?
S’ha treballat molt. Hi ha un gran compro-
mís tant de la ciutadania com de les institu-
cions i els partits polítics. Ens podem sen-
tir molt satisfets que el nostre ajuntament 
faci l’aportació del 0,7 des de l’any 2006. 
Hem mantingut el 0,7 en moments de crisi 
i seguim treballant per contribuir a aproxi-
mar-nos als reptes de la cooperació inter-
nacional i, també, a estendre els valors dels 
drets humans entre la nostra població. Però 
aquesta és una feina que, dissortadament, 
no es preveu que estigui en la recta final. 
Caldrà la voluntat i l’esforç de tothom per 
engrescar els que encara no veuen clar que 
en un món globalitzat les amenaces que pa-
teixen els uns són amenaces per a tothom.

Des d’aquestes pàgines volem convi-
dar-vos a participar-hi de manera activa, 
cadascú des del seu àmbit i amb la seva pe-
tita aportació, assumint la nostra respon-
sabilitat en el foment d’aquest desequilibri, 
així com la de les nostres institucions. 
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