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Reforcem la cooperació 
internacional per 
reforçar el poder dels 
treballadors i de les 
treballadores
Poder actuar amb altres organitzacions sindicals al món i compartir 
amb elles anhels, lluites i preocupacions és un deure, un dret, un 
plaer i un luxe.

Participar en la construcció d’un món diferent i contribuir a 
l’assoliment de l’Agenda 2030 és el que a petita escala fem com a 
Fundació Pau i Solidaritat i com a CCOO de Catalunya.

Els grans reptes del sindicalisme internacional, confederal i de classe 
són l’extensió dels drets laborals i sindicals a tots els treballadors 
i treballadores, les transicions justes (climàtica i tecnològica) i  la 
igualtat.

Les apostes són clarament internacionals per la seva naturalesa i 
dimensió. I perquè les lluites no siguin aïllades és necessari enfortir 
la xarxa d’organitzacions sindicals que estan més implicades en els 
processos emancipadors i de canvi.

A continuació, en aquest nou monogràfic del Món Solidari, tindreu 
al vostre abast l’explicació amb molts detalls dels projectes de 
cooperació del 2018 i 2019 que, entrant en aquesta òptica, faciliten 
la definició de polítiques comunes i transformadores.

En un món que es configura i caracteritza tristament per les 
contraposicions bilaterals, per les forces centrífugues i aïlladores, 
per les propostes autoritàries i insolidàries que sorgeixen, s’ha de 
poder contribuir a avançar cap a societats més democràtiques, 
justes socialment i sostenibles ambientalment.

La força de les visions i actuacions comunes de la classe 
treballadora arreu del món són les premisses necessàries que 

permeten seguir confiant en un món millor, on els pilars 
bàsics de la convivència siguin la prioritat per no deixar 

de ser humans.

No oblideu que teniu al vostre abast 
una eina important en la construcció 
d’aquest món millor: la FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT.  Michela Albarello
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OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Balanç de l’assoliment 
de l’ODS núm. 8 (sobre 
treball digne i creixement 
econòmic) de l’Agenda 2030

L’Organització Internacional del 
Treball (OIT), el juliol d’enguany, va 
presentar a Nova York, en el marc 
del Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre 
Desenvolupament Sostenible, de 
les Nacions Unides, un informe amb 
l’avaluació de l’assoliment de l’ODS 
8 (Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible núm. 8) al món.

Va denunciar que hi ha un alentiment 
en l’assoliment d’aquest objectiu 
tan cabdal per als treballadors 
i treballadores així com per al 
món sindical. La situació és molt 
preocupant, ja que hi ha un efecte 
negatiu directe sobre l’assoliment 
d’altres objectius tan importants 
com ara el núm. 1 (erradicació de 
la pobresa), el núm. 5 (assoliment 
de la igualtat de gènere) o el núm. 
16 (promoció de la pau).

En un acte paral·lel organitzat per 
la mateixa OIT, la representant de la 
Confederació Sindical Internacional 
(la CSI, a la que CCOO està 
afiliada), Paola Simonetti, directora 
adjunta del Departament de 
Polítiques Econòmiques i Socials, 
va analitzar els principals obstacles 
que existeixen per poder assolir 
l’ODS 8, per al 2030:

•  L’alt nivell d’informalitat.

•  La bretxa salarial de gènere persistent.

•  L’alt nivell d’atur.

• El ritme massa lent amb què disminueix el 
treball infantil.

• La manca de progressos en l’erradicació del 
treball forçós.

Davant d’això, la CSI ha indicat 6 punts d’acció per canviar la situació:

1) Abordar la desconnexió entre el creixement, la productivitat i els salaris. 
2) Estendre els sistemes de protecció social per garantir la cobertura 
universal als treballadors/es en totes les formes de treball.
3) Garantir que els mercats laborals siguin veritablement inclusius.
4) Exigir que les empreses siguin sostenibles i respectar la transparència, la 
diligència deguda i la responsabilitat al llarg de totes les seves cadenes de 
subministraments. 
5) Implementar programes de transició justa. 
6) Reconèixer que els drets humans laborals i el diàleg social estan 
sustentant l’ODS 8.
Queda clar que l’assoliment de l’ODS 8 passa per la lluita contra les 
precarietats del món laboral, per la justícia social i per l’atenció improrrogable 
a la transició cap a models productius sostenibles ambientalment i 
tecnològicament. El desenvolupament, per tal que sigui efectiu i just, ha de 
propiciar l’emancipació personal i econòmica de les persones; i això només 
s’aconsegueix amb un TREBALL DIGNE PER A TOTHOM. 
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Una ullada al 2018
El 2018, l’informe anual sobre 
l’Índex Global dels Drets de la CSI 
(Confederació Sindical Internacional)  
advertia que, a tot el món, s’estava 
produint un debilitament del 
treball digne i dels drets i llibertats 
democràtiques i un augment de la 
cobdícia del poder corporatiu. 

Per això, la Fundació va seguir 
enfortint la cooperació sindical com 
a mecanisme de transformació, 
tot apoderant les organitzacions 
sindicals en aquells països en una 
situació de vulnerabilitat més gran. 
Aquest és el cas de Guatemala 
(segons la CSI, un dels 10 països més 
perillosos del món on ser sindicalista 
i treballador/a) en el qual, a través 
del soci local INESICG-MSICG, es 
va donar impuls a la promoció de 
l’apoderament de les comunitats 
indígenes, les dones i els treballadors/
es en situació de vulnerabilitat més 
gran perquè poguessin incidir en la 
construcció d’una societat basada 
en la justícia social. 

D’altra banda, al Líban, a través del 
sindicat FENASOL i de l’ONG Socors 
Popular Libanès, es va contribuir 
a l’erradicació del treball infantil i 
del matrimoni forçós a través de la 
constitució d’una xarxa de treball 
amb diferents entitats nacionals, 
regionals i internacionals, així com 
amb l’establiment d’espais de 
sensibilització i conscienciació entre 
les famílies i la societat en general. 
Això ha estat possible tant a través 
de la donació, per part del sindicat 
CCOO de Catalunya, del 0’7% de 
les quotes d’afiliació, com mitjançant 
les subvencions públiques atorgades 
per 24 ajuntaments de tot Catalunya 
i de l’AMB (Àrea Metropolitana de 
Barcelona). 

La Fundació també duu a terme 
accions per aproximar la cooperació 
sindical a la ciutadania. El 2018 això es 
materialitzà en un total de 40 accions 
de sensibilització (10 a Barcelona i 30 
a la resta del territori català) que es 
concretaren en la itinerància de les 
exposicions sobre la situació de la 
dona treballadora al món, sobre les 
treballadores domèstiques migrants 
al Líban i sobre la cooperació sindical 
(6 itineràncies). 

Conjuntament amb l’ACP (Associació 
Catalana per la Pau) es van organitzar 
les brigades de solidaritat a Mèxic, 
Colòmbia i Palestina. També es 
realitzaren 4 passis de documentals 
elaborats per la nostra entitat, es 
participà en diferents xerrades i 
seminaris sobre l’impacte en els drets 
humans laborals de les empreses 
transnacionals, així com també es 
tingué presència, a través de la 
gran tasca dels i les responsables 
territorials, en 17 fires solidàries. 

Cal destacar que el 2018, d’una 
banda, es va inaugurar, en el marc de 
la Festa del Treball Digne de CCOO 
Catalunya, l’exposició Indignaland 
que consistia en la reproducció de 
dos espais de treball, com ara una 
maquila i una mina, que permetien 
a les persones experimentar dues 
situacions d’explotació laboral. 
D’altra banda, en el marc del Dia 
Internacional dels Drets Humans, 
es va celebrar una taula de debat 
amb el títol: “Els drets laborals 
també són drets humans”. Amb 
la presència de Naima Hammami, 
secretària d’Internacional del sindicat 
UGTT de Tunísia, vam reivindicar la 
centralitat dels drets laborals com a 
drets humans, tot entrellaçant lluites 
comunes a través dels testimonis 
dels representants sindicals de 
sectors com ara el tèxtil, l’alimentari 
i el de serveis, que es troben en una 
situació de vulnerabilitat més gran a 
Catalunya.

Les accions de sensibilització 
s’enforteixen a través de les accions 
de difusió i comunicació. Per això, al 
llarg del 2018 s’han dut a terme un 
total de 42 accions de comunicació, 

com ara: la creació d’una nova 
web; la participació en espais de 
ràdio i televisió locals, així com en 
el programa de CCOO Catalunya 
per a TV3 sobre els ODS; l’activació 
de l’alerta antisindical cada cop 
que es registra un cas de violència 
antisindical (a través del nostre blog 
i de l’enviament de mailchimps per 
Twitter i Facebook); i l’elaboració 
de materials de difusió (infografies) 
que enviem a través del butlletí-
mailchimp.
Finalment, el 2018 també ens hem 
centrat en accions d’incidència que 
s’han concretat en la participació 
en 23 consells de cooperació, que 
són aquells espais on s’acorden les 
polítiques públiques en matèria de 
cooperació, i també en la participació 
en grups de treball institucionals. Hem 
seguit participant en els espais de 
treball amb entitats del tercer sector, 
com ara: la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia; 
el grup de treball de Lafede.cat (la 
federació catalana de les ONG) 
sobre drets humans i empresa; i el 
grup de treball sobre l’elaboració 
del nou pla director de l’ACCD 
(Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, Generalitat de 
Catalunya). Finalment, el 2018 vam 
poder enfortir la sensibilització cap 
a l’intern del sindicat a través de les 
federacions d’Educació i d’Indústria, 
tot fixant espais de treball amb 
els seus i les seves representants 
sindicals, per tal d’acostar la 
cooperació transformadora cap 
a l’actiu sindical i, en el cas de la 
Federació d’Educació, als centres 
escolars com a valor inherent a la 
formació de l’alumnat. 

Asun Romero, responsable de la FPS de l'Hospitalet de Llobregat, 
amb els representants de FENASOL  i Francesc Josep Belver i Vallés,  

primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
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Una ullada al 2019
Al llarg del primer semestre del 2019 
la Fundació ha seguit impulsant la 
cooperació sindical i transformadora 
en aquells països on es detecta 
una major situació de vulnerabilitat 
per als i les sindicalistes i la classe 
treballadora. Per això, a Colòmbia 
s’han impulsat dues noves línies de 
treball a través de la Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia. 
Segons dades de la CSI (2019) 
Colòmbia és un dels deu països 
més perillosos del món per a ser 
sindicalista o treballador/a i on, de 
mitjana, gairebé cada 4 dies un/a 
sindicalista és assassinat/da, tot i 
la signatura dels Acords de Pau. 
Per aquesta raó, d’una banda, es 
vol incidir en la defensa i promoció 
dels drets humans laborals a 
Colòmbia entre les treballadores i 
els treballadors, especialment en la 
importància de les llibertats sindicals 
com a mecanisme de canvi i lluita 
col·lectiva. D’altra banda, tot i que el 
moviment sindical ha estat una de les 
principals víctimes del conflicte (entre 
1973 i 2019 s’hi van assassinar 
3.191 sindicalistes) no s’ha previst 
la seva participació en els espais de 
concertació. Per això s’ha establert 
una línia de treball amb ANTHOC 
(organització sindical afiliada a la CUT, 
Central Unitaria de Trabajadores) per 
documentar, recopilar i presentar 
davant la JEP (Justicia Especial 
para la Paz) i la CEV (Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad) 
els casos de violència antisindical 
registrats als departaments del Carib 
entre els treballadors/es de la salut 
durant el conflicte colombià. 

Al Líban, a través de la FENASOL 
(Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del 
Líban) i el SPL (Socors Popular 
Libanès), s’ha seguit incidint en 
l’erradicació del treball infantil a 
Trípoli a través de l’enfortiment d’una 
xarxa formada per diferents actors 
nacionals, regionals i internacionals 
i la constitució d’una escola de 
música per acollir els infants víctimes 
del treball infantil. Al mateix país, a 
través de la FENASOL, s’ha impulsat 
l’enfortiment i apoderament sindical 
de les treballadores domèstiques 
migrants sotmeses a la Kafala (és a 
dir, a la voluntat del propietari/a de 

la casa on treballen). Això ha estat 
possible a través del suport de 13 
ajuntaments.

En el primer semestre del 2019 s’han 
dut a terme un total de 12 activitats de 
sensibilització (10 a Barcelona i 2 a la 
resta del territori) com ara el passi del 
documental sobre treballadores del 
món, i l’organització, conjuntament 
amb l’ACP, de les xerrades 
informatives i la posterior formació 
dels i les brigadistes que han viatjat 
a Colòmbia, Mèxic i Palestina. S’han 
realitzat dues xerrades per analitzar 
la situació de la dona treballadora 
al món i l’impacte de les polítiques 
públiques des d’una perspectiva 
de gènere. Cal destacar que, d’una 
banda, el 28 de maig va tenir lloc 
la celebració de la jornada sobre 
“Dona i treball a Palestina”, amb 
la participació d’Alejandra Ortega 
(responsable de Països Àrabs, Àfrica 
i Àsia; consellera tècnica de CCOO 
per a l’OIT; i secretària d’Internacional 
i Cooperació de la Confederació 
Sindical de Comissions Obreres) i 
Nadia Shabana (consultora regional 
per a Orient Mitjà, Nord d’Àfrica, 
Amman i Jordània, del sindicat LO 
de Noruega). D’altra banda, en el 
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marc de la celebració del Dia Mundial 
contra el Treball Infantil (12 de juny) 
es va organitzar una performance al 
vestíbul de la seu central de CCOO 
Catalunya.

En aquest període s’ha seguit 
enfortint la sensibilització a través de 
les eines de comunicació, com ara 
l’actualització de les xarxes socials 
de la Fundació, l’alerta de violència 
antisindical (a través del blog, el 
butlletí-mailchimp, el Twitter i el 
Facebook) i la participació en espais 
de televisió i ràdio locals així com 
també participant en el programa de 
CCOO Catalunya de TV3 sobre el 
centenari de l’OIT. 

Finalment, també s’han dut a terme 
activitats d’incidència en l’àmbit 
sindical, a través de les responsables 
de les federacions d’Educació i 
d’Indústria. La fundació ha mantingut 
la seva presència en 23 consells de 
cooperació, a través del suport dels 
i les responsables territorials i en 
els espais institucionals i del tercer 
sector que permeten que la fundació 
participi en el grup de treball de drets 
humans i empresa de la “Lafede.cat” 
i en la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia. 

De dreta a esquerra, Alejandra Ortega, responsable de Països Àrabs, Àfrica i Àsia, consellera tècnica CCOO 
per a l’OIT, Secretaria d’Internacional  i Cooperació de la Confederació Sindical de CCOO; Nadia Shabana, 
consultora regional per a Orient Mitjà, Nord d’Àfrica, Amman i Jordània, de LO Noruega; Ghassan Saliba, 

responsable de la Xarxa d’Acció Solidaria, Lluita contra la Pobresa, Protecció contra l'Atur, Acció Social i 
diversitats de CCOO Catalunya, i responsable del Món Àrab a CCOO Catalunya; i Celeste Attias, responsable 

de cooperació de la Federació d’Educació durant l'acte de "Dona i treball a Palestina”
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UN COP D’ULL A LA COOPERACIÓ SINDICAL



MónSolidari 33 octubre 2019 7



8 MónSolidari 33 octubre 2019

PROJECTES

Títol: Defensa i promoció dels Drets Humans 
Laborals (DDHHLL) a Colòmbia.

Què fem? El projecte pretén defensar, promocionar 
i vetllar pel compliment dels DDHHLL i les llibertats 
sindicals a Colòmbia a partir de dues línies d’acció.

– Mitjançant la formació i l’adquisició de 
coneixements d’entre 400-450 persones afiliades 
a organitzacions sindicals, representants dels i les 
treballadores d’abast nacional.
– Mitjançant accions d’incidència i sensibilització; 
denunciant i fent visibles les reiterades violacions 
de DDHH i DDHHLL per part de l’estat colombià; 
i exigint que aquests drets i llibertats siguin 
efectivament aplicats.

D’aquesta manera, les persones i entitats que 
defensen els DDHHLL, i els DDHH en general, 
mitjançant el projecte, s’enfortiran i podran millorar 
les seves accions, contribuint així en l’exigència a 
l’estat colombià per tal que: es garanteixi els drets i 
llibertats de les persones treballadores; es compleixin 
les lleis; i es produeixi un cessament efectiu de la 
violència contra els i les líders sindicals.

On? A Colòmbia, donant cobertura a 25 dels 32 
departaments administratius que conformen el país.

Amb qui? Amb la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) de Colòmbia, organització sindical creada l’any 
1986, la qual actualment compta amb més de mig 
milió de persones afiliades i reuneix 700 organitzacions 
sindicals a tot el país. La CUT treballa pels DDHHLL, 
les garanties i llibertats sindicals, l’equitat en el treball, 
i la millora de les condicions de vida i laborals de tots 
els treballadors i totes les treballadores de Colòmbia i 
les seves famílies. A nivell internacional, la CUT forma 
part de la CSA i la CSI, i participa anualment en la 
Conferència Internacional del Treball de l’OIT.

Període d’execució: 2019-2020.

Amb la col·laboració de: 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
- Ajuntament del Prat de Llobregat
- Ajuntament d’Igualada
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Granollers
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
- Ajuntament de La Garriga
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Cardedeu

Promovent els drets 
humans laborals i les 
llibertats sindicals a 
Colòmbia
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Títol: Garantir l’accés i la participació en el SIVJRNR en el 
marc de l’Acord de Pau de Colòmbia.

Què fem? El projecte que es presenta pretén fer efectiu el 
dret a la veritat, la justícia, la reparació i la no repetició per 
a les persones titulars de drets afiliades a l’organització 
sindical CUT-ANTHOC, mitjançant la seva implicació 
i participació en el Sistema Integral de Veritat, Justícia, 
Reparació i No Repetició (SIVJRNR) implementat a 
Colòmbia arran de l’Acord de Pau signat amb les FARC 
l’any 2016.
D’una banda s’orienta a què les víctimes prenguin 
protagonisme i testifiquin, per al seu reconeixement com 
a víctimes i per al exercici dels seus drets. D’aquesta 
manera, les víctimes i les seves famílies contribuiran a 
l’esclariment de la veritat i a la recuperació de la memòria 
històrica de l’entitat CUT-ANTHOC.
D’altra banda el projecte es proposa, a partir de l’escolta 
dels testimonis i de les investigacions realitzades, facilitar 
l’accés a la justícia presentant les demandes, memòries, 
informes i resta de documentació a les instàncies nacionals 
i internacionals corresponents. En concret s’orientaran els 
casos cap a la Jurisdicció Especial per la Pau (JEP), la 
Comissió d’Esclariment de la Veritat (CEV), l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), l’Escola Nacional Sindical 
(ENS) i el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Finalment el projecte també es proposa donar visibilitat 
als casos de violència antisindical encara existents, així 
com als productes que es derivin del projecte, mitjançant 
diversos actes públics de presentació de resultats tant a 
Colòmbia com a Barcelona i a Tarragona.

On? A Colòmbia i concretament a la Regió Carib, una de 
les més castigades per la violència durant bona part del 
conflicte.

Amb qui? Amb la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
de Colòmbia, organització sindical creada l’any 1986, la 
qual actualment compta amb més de mig milió de persones 
afiliades i reuneix 700 organitzacions sindicals de tot el 
país. Més concretament, es treballarà amb l’Asociación 
Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos 
de la Salud y Seguridad Social (ANTHOC), integrada a la 
CUT.
Donat el context de conflicte armat en el què ha estat 
treballant des de la seva fundació, i degut a que des dels 
seus inicis han estat assassinades més de 3000 persones 
afiliades, entre persones treballadores i dirigents, la CUT 
s’ha convertit en un actor important durant el procés 
de pau i per la implementació dels acords signats l’any 
2016. Com a organització sindical que agrupa a moltes 
altres organitzacions, ha d’estar involucrada en el procés 
de recuperació de la memòria històrica, tot posant 
de relleu les greus violacions dels DDHH i la violència 
exercida contra el moviment sindical i contra les persones 
treballadores colombianes que en formen part.
 
Període d’execució: 2019-2020.

Implicats en el procés de pau 
a Colòmbia

Amb la col·laboració de: 
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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PROJECTES

Títol: Enfortiment del sindicat de Treballadores 
del Servei Domèstic al Líban – Fase III

Què fem? El present projecte pretén contribuir 
a la millora de les condicions de vida i laborals 
de les treballadores domèstiques migrants (TDM) 
al Líban. Es duran a terme diferents formacions 
i tallers en diverses temàtiques per a les TDM, 
així com altres activitats de sensibilització i 
conscienciació amb la participació de les TDM 
amb la intenció de reduir la discriminació que 
pateixen i de donar visibilitat a la greu situació 
existent davant la societat i les autoritats libaneses.
El projecte és la continuació del projecte de 
cooperació al Líban, endegat l’any 2015-2016 
per la FPS i FENASOL, en el qual es van elaborar 
i distribuir materials informatius en matèria de 
drets laborals en diverses llengües, que van 
permetre arribar a més treballadores a diferents 
regions del país. A més, també es van realitzar 
tallers formatius sobre Drets Humans Laborals 
en els que van participar més d’un centenar de 
treballadores domèstiques. Donada la bona 
participació i acceptació per part de les TDM es 
planteja continuar les accions en la mateixa línia 
ja iniciada.

On? Líban, Beirut.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical nascuda l’any 1996 i que 
actualment compta amb més de 17.000 persones 
afiliades.
FENASOL, amb el suport de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), va aconseguir 
constituir, el mes de gener del 2015, el primer 
sindicat de treballadores domèstiques. A 
aquestes treballadores se’ls va oferir cobertura 
sindical, mitjans tècnics i infraestructures per 
tal que les dones empleades en el sector de 
la llar poguessin començar a actuar de forma 
organitzada i col·lectiva, tot reclamant el respecte 
dels seus propis drets i lluitant contra la terrible 
situació d’explotació extrema i de semi esclavatge 
de la que són víctimes.

Període d’execució: 2019.

Amb la col·laboració de: Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Col·laborem en 
l’apoderament de les 
TDM al Líban
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Títol: Treball infantil i inclusió social a Trípoli, Líban.

Què fem? El projecte pretén l’erradicació del treball 
infantil al Líban així com la millora de la inclusió social 
de joves libanesos i refugiats/es siris/es i palestins/es 
en situació de vulnerabilitat. Per tal d’aconseguir-ho es 
plantegen 4 línies d’acció principals:
La primera es basa en la millora de la formació i 
capacitació de les persones representants sindicals 
sobre el concepte de treball infantil i les eines sindicals 
de què disposen per poder incidir en la seva eliminació.
La segona es centra en la sensibilització a escoles 
de la ciutat de Trípoli amb una elevada afluència de 
nois i noies sirianes. Es pretén conscienciar els joves 
i les seves famílies (majoritàriament refugiades) sobre 
l’impacte i les conseqüències del treball infantil i les 
possibilitats que tenen a l’abast per fer-hi front.
Mitjançant la tercera línia d’acció es vol contribuir a 
millorar els coneixements i la capacitat d’anàlisi i crítica 
de la societat libanesa sobre la necessitat d’erradicar el 
treball infantil. Per això es durà a terme una campanya 
de sensibilització en mitjans de comunicació per 
conscienciar la ciutadania i que així esdevinguin 
subjectes actius en aquest procés d’erradicació. 
També, a través de la campanya, es pretén fer 
coparticipants i col·laboradores a les organitzacions 
de la societat civil, nacionals i internacionals, i sobretot 
a les institucions públiques relacionades, com ara el 
Ministeri d’Educació, el Ministeri d’Afers Socials i el 
Ministeri de Treball, perquè hi donin suport i perquè 
s’impliquin en l’erradicació del treball infantil.
Finalment, la quarta línia d’acció està centrada en la 
creació de “La Casa de la Música” a Trípoli, un nou espai 
de formació i inserció social per a nens/es i joves on 
podran accedir a estudis musicals reglats i reconeguts.

On? A Trípoli, Líban.

Amb qui? Amb la Federació Nacional de Sindicats 
de Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL), 
organització sindical nascuda l’any 1996 i que actualment 
compta amb més de 17.000 persones afiliades. 
I amb el Socors Popular Libanès (SPL), organització 
democràtica, popular i no governamental, amb una 
experiència de més de 40 anys, que ha estat declarada 
d’utilitat pública per l’estat Libanès. L’organització 
treballa per a la defensa dels Drets Humans, tot oferint 
els seus serveis a la població més vulnerable sense 
tenir en compte la seva afiliació política, la religió, la 
procedència o el status social.

Amb la col·laboració de: Ajuntament de Tarragona.

Període d’execució: 2018-2019.

Per l’erradicació del 
treball infantil al Líban
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