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Tots els grups polítics es comprometen, per unanimitat i amb
consens, en el Pacte Valencià contra la Pobresa
El 5 de maig de 2009, els partits polítics amb representació en les Corts Valencianes es comprometeren a donar
coherència i estabilitat pressupostària a l’Ajuda valenciana Oficial al Desenvolupament mitjançant la firma del
Pacte Valencià contra la Pobresa en el Paranimf de la Universitat de València.
El text té com a objectiu fer que la política autonòmica de cooperació internacional per al desenvolupament i de
lluita contra la pobresa siga sostenible i de qualitat, independentment de qui governe, i que es mantinga en línia
amb els acords internacionals recollits en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
La iniciativa ha sigut impulsada per la Coordinadora Valenciana de ONGD i la Plataforma Pobresa Zero. Estos
avanços hauran de materialitzar-se en dos aspectes. D’una banda, augmentant l’Ajuda Oficial al Desenvolupament fins al 0,7 % del pressupost autonòmic; d’altra banda, implicarà la posada en marxa de recursos i eines amb
què es podrà dur a terme una cooperació de qualitat.
Es dotarà també d’una major transparència i coherència la política de solidaritat valenciana, ja que insisteix en la necessitat d’estructures adequades per a la gestió de la cooperació, de forma que es promoga el comerç just i el consum
responsable, i es recolzen especialment les iniciatives de l’economia social i les finances ètiques. Una comissió
de seguiment integrada per membres de totes les entitats firmants avaluarà que estos avanços es produïsquen.

La nostra proposta:
El Pacte Valencià no té el seu referent en el Pacte Estatal contra la Pobresa, aprovat al desembre de 2007 per
unanimitat en el Congrés dels Diputats. Poques comunitats autònomes han firmat pactes similars: Balears,
Navarra, La Rioja, o Cantabria. També ho han fet algunes províncies i ciutats como ara Saragossa i Toledo.
Ha arribat el moment d’impulsar els pactes locals contra la pobresa.
Reunió informativa: el 27 de juny de 2009,
en la Coordinadora de ONGD, c/Moro Zeit, 9. València. Tel.: 963913749.

Mulla’t, si vols un món més just !!
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Consolidar la pau amb justícia.
Molt més que el cessament de la violència
Càritas Sri Lanka demana al Govern que aprofite, com més prompte millor, el final de la violència per a afermar la
pau al país i donar resposta immediata a estes tres qüestions prioritàries: millorar les condicions de vida dels desplaçats a causa de la guerra que resideixen en els camps d’acollida temporal, impulsar amb la major celeritat
possible el reassentament d’estes persones en les seues comunitats d’origen perquè hi puguen reconstruir les
seues vides i assegurar una pau justa que done resposta a les necessitats de tots els ceilandesos.
Actualment més de 250.000 persones estan acollides en els camps de desplaçats, en molts casos amb greus
limitacions d’accés a necessitats bàsiques com aigua potable i menjar, i en unes condicions de seguretat
precàries. Càritas, a més, reclama un canvi immediat per les dificultats a què s’enfronten les organitzacions d’ajuda
humanitària per a poder accedir als camps. A dia de hui, Càritas Sri Lanka presta ajuda humanitària a més
d’11.000 desplaçats en set camps de Jaffna i a altres 21.000 a Mannar.
“Càritas es felicita pel final dels enfrontaments – ha afirmat fra Fernando, director de Càritas Nacional.-,
però no tindrem una pau justa mentre que no es done resposta a les necessitats de tots. Cada ceilandés ha
de gaudir del mateix dret al desenvolupament, a la llibertat d’expressió i a la seguretat. Càritas farà tot el
que estiga en les seues mans per impulsar la reconciliació a través dels seus programes de construcció de la
pau”.

Per a llegir ….…

Seguim formant
formant-nos ….…
Els dies 16 i 17 de maig de 2009 va tindre lloc el III
curs de sensibilització Desigualtat Nord – Sud. Sensibilització per a canviar el Món, organitzat pels programes de Cooperació Internacional de Càritas
Comunitat Valenciana. Es va celebrar a Villena i
comptà amb la participació de cinquanta voluntaris
compromesos amb la transformació social i la construcció d’un món més just i solidari.
Els ponents que ens acompanyaren van ser Francisco
Aperador, tècnic de l’àrea d’Anàlisi Social i Desenvolupament de Càritas Espanyola, així com Marta Caravantes, periodista de CIPÓ, companyia
d’informació.
Identificàrem les dificultats, reptes i necessitats que
es deriven de la nostra tasca com a agents de la xarxa
de sensibilització, així com aquelles estratègies i accions que faciliten la consecució dels nostres objectius. Apostem pel desenvolupament d’accions locals,
en las quals impliquem les nostres comunitats.

Per a pensar ….

¿Qué piensan los árabes?
Anuario de prensa árabe 2008
Mónica Carrión Otero i Fátima Zohra Bouaziz (eds.)
Este llibre reuneix vint articles
de premsa apareguts en diferents
periòdics i seminaris àrabs nacionals i internacionals en un intent d’aproximar al lector hispanoparlant la visió dels àrabs sobre la realitat del 2008. Amb esta
selecció, intenten oferir una xicoteta mostra dels temes que han
tingut una major repercussió en la
premsa àrab de l’any passat. Es
pretén acostar al lector allò que
pensen els àrabs; oferir-los el
que lligen els àrabs, la informació amb què formen les seues
opinions.

“Les teues mans són la meua carícia, els meus acords quotidians;
et vull perquè les teues mans treballen per la justícia.
Si et vull és perquè ets el meu amor, el meu còmplice i tot;
i, al carrer, colze amb colze, som molt més que dos.”
IN MEMORIAM a Mario Benedetti

Web: www.caritasvalencia.org

Correu-e: cooperac_cdval@terra.es
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