Idees sobre convergències entre línies per al desenvolupament global

Sessió de debat sobre convergència entre:
• Acció humanitària
• Desenvolupament
• Educació per al desenvolupament
Jo separaria aquestes 3 línies en dos blocs i penso que es poden comparar, guardant les distàncies,
amb les polítiques d'ocupació i d'impuls econòmic que s'apliquen als municipis.
Les polítiques d'ocupació actuen per a reduïr l'atur mentre l'impuls econòmic actua per impulsar el
desenvolupament, crear llocs de treball i riquesa.
Una política és paliativa -a curt termini- mentre l'altra és més estructural i treballa a llarg termini.
Passa el mateix amb l'acció humanitària, que treballa per pal.liar les situacions més urgents, i el
desenvolupament, que treballa per millorar la situació a mig i llarg termini dels territoris.
S'han de coordinar però la filosofia de cada part és diferent a la de l'altra.
Sobre les polítiques de desenvolupament
Aquí també hi ha dos blocs tot i que el que els separa és diferent del cas anterior.
Quan parlem de polítiques de desenvolupament, ho relacionem amb els ODS. Els ODS tenen
equivalència amb els diferents capítols sectorials d'un plà estratègic. Aborden temes com els
ambientals, gènere, mobilitat, residus, economia, resiliència,....... És a dir, proposen millorar les
condicions de cada pais, regió o ciutat sector a sector, àmbit a àmbit.
Però hi manca un enfoc integral del desenvolupament. Manca donar als territoris una il.lusió pel
futur, que creguin que poden millorar, els manca una visió de futur, una estratègia per al seu
desenvolupament, una estratègia perquè ells asssumeixin i es posin a treballar en el seu propi
desenvolupament territorial.
I aquí entrem en el que s'ha titulat en aquesta sessió educació per al desenvolupament. Aquesta
línia de treball és essencial per evitar que tots els recursos i les millores que s'aconsegueixin amb el
desplegament dels ODS no s'acabin perdent en no haver insuflat a la població local un sentiment
d'implicació en el seu propi desenvolupament.
Esl dos primers apartats:
• Acció humanitària
• Desenvolupament
ja s'impulsen en tot el món i per tots els organismes de cooperació. El que em sembla que s'aborda
molt poc és el dotar els territoris de la il.lusió i les eines perquè prenguin la responsabilitat del
seu propi desenvolupament.
Caldria, per tant, una acció coordinada de totes 3 línies a nivell global. Pel que fa als recursos
catalans per a la cooperació, una línia de treball interessant és la de l'educació per al
desenvolupament donat que és, de les 3 línies, la més infradotada tot i ser decisiva per a la
consolidació dels resultats del desenvolupament.
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