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La cooperació està 
de moda
Sense cap ganes de frivolitzar el moment que estem vivint ni el concep-
te, crec que podem afirmar que la cooperació, en tots els seus sentits, 
és la clau, la clau per sortir d’aquesta difícil situació de crisi global.

La solidaritat, la cooperació, el respecte i l’empatia són els valors que 
han estat més necessaris per aguantar el vendaval pandèmic, amb les 
seves derivades sanitàries i econòmiques.

En els moments més durs, a escala global, moltes veus es replanteja-
ven el model de vida tan insolidari i frenètic que ens aboca a l’abisme 
de l’aïllament i de l’individualisme, els quals són incapaços de donar 
solucions efectives.

La cooperació com a concepte i especialment en els seus aspectes 
més concrets, per exemple en la vessant de cooperació sindical, ens ha 
proporcionat els elements de praxi i de reflexió útils per marcar un camí.

En el si de la cooperació es parla de prevenció i previsió, d’ajuda 
mútua, de relacions horitzontals, de prioritzar les necessitats dels més 
vulnerables, de posar en comú els recursos i d’optimitzar-los, i de les 
essències de la vida.

Hem vist com les solucions per sortir de la crisi que s’han plantejat com 
les més guanyadores, en general, incorporaven la cooperació com un 
element fonamental: és necessària la cooperació de la ciutadania per 
aïllar el contagi; és necessària la cooperació sanitària per aconseguir 
aviat una vacuna per a tothom; és necessària una cooperació finance-
ra en l’àmbit europeu perquè tots els països puguin fer front a la crisi 
econòmica.

I nosaltres, des de la Fundació Pau i Solidaritat i CCOO de Catalu-
nya, seguim defensant que és necessària una cooperació sindical. La 
classe treballadora mundial no ha de tornar a pagar un altre cop les 
conseqüències de la crisi.

Necessitem organitzacions fortes i connectades globalment per 
lluitar pels drets humans laborals, per tenir cura de les perso-

nes i protegir-les, per millorar els sistemes públics, per crear 
llocs de treball dignes, per afavorir la inclusió dels col·lectius 
més vulnerables i per lluitar per la justícia social i la igualtat 
de gènere i contra totes les bretxes.

En aquesta memòria teniu al vostre abast com, amb els pro-
jectes sindicals amb organitzacions germanes de Colòmbia, el 

Líban i Tunísia, ho fem des de la cooperació de CCOO de Cata-
lunya, mitjançant la nostra Fundació Pau i Solidaritat.

La cooperació i la solidaritat no són només el què sinó també 
el com.

I com fer les coses és fonamental.  Michela Albarello
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INTRODUCCIÓ

La cooperació sindical com 
a resposta a la crisi global de 
la COVID-19
El final de l’any 2019 i el 2020 han es-
tat emmarcats per l’inici i l’eclosió de 
la pandèmia de la COVID-19 al món. 
La situació d’emergència, tal com 
ha afirmat l’Organització Internacio-
nal del Treball (OIT), ha suposat una 
amenaça per a la salut pública, però 
també una profunda afectació per al 
món del treball. Les pertorbacions 
econòmiques i socials que s’han de-
rivat de l’emergència sanitària han 
posat en perill el benestar i els mitjans 
de vida de milions de persones. 
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Segons les últimes estimacions 
de l’OIT (juliol del 2020), el nombre 
de llocs de treball que s’han destruït 
a tot el món a causa de la crisi de 
la COVID-19 ha reduït en un 10,7 % 
el total d’hores treballades en el se-
gon trimestre del 2020 i ha provocat 
la pèrdua de 305 milions de llocs de 
treball. Les regions més afectades 
han estat l’Àsia i el Pacífic i les Amè-
riques, seguides d’Europa i l’Àsia 
central. 

El major impacte en l’àmbit labo-
ral ha recaigut en els sectors més 
vulnerables que formen part de 
l’economia informal, en la qual dels 
2.000 milions de treballadors i treba-
lladores informals que hi ha al món, 

1.600 milions han vist amenaçats 
els seus mitjans de subsistència de 
manera immediata, cosa que els 
ha situat en el llindar de la pobresa. 
Les dones també han estat de les 
principals víctimes econòmiques de 
la pandèmia, a causa de la seva so-
brerepresentació en els sectors més 
precaris, com són el dels serveis i el 
sanitari i de cures (on les dones re-
presenten el 70 %) i que constituei-
xen la primera línia d’acció davant 
la pandèmia. A més, amb el tan-
cament dels centres escolars i dels 
centres d’atenció, les dones han as-
sumit, addicionalment, les tasques 
de cura de la població més vulnera-
ble, com són els infants i les perso-
nes dependents. També les perso-
nes joves han estat dels principals 
col·lectius afectats. En termes de 
l’OIT, només el primer semestre del 
2020 al món, un de cada sis joves 
ha perdut la seva feina mentre que 
els cinc restants han vist reduït un 
23 % el nombre d’hores treballades. 

La crisi generada per la COVID-19, 
però, no ha fet més que posar de 
manifest i fer més visibles les des-
igualtats que ja existien prèviament i 
que s’agreujaran si no s’implementen 
les mesures adients i d’una manera 
coordinada. En aquest sentit, l’OIT 
ha promogut l’adopció de respostes 
davant de la COVID-19 a través de 
quatre eixos:

—Estimular l’economia i el treball.
—Donar suport a les empreses, als 

llocs de treball i als ingressos.
—Protegir les persones treballado-

res en el seu lloc de treball.
—Recórrer al diàleg social i a la ne-

gociació col·lectiva.

Aquest context es veu agreujat per 
un augment de les violacions dels 
drets humans laborals, especialment 

de les llibertats sindicals, tal com ha 
denunciat la Confederació Sindical 
Internacional (CSI) en el seu últim in-
forme sobre l’índex global dels drets 
per al 2020. L’informe determina 
que s’ha intensificat la restricció dels 
drets de la classe treballadora limi-
tant la negociació col·lectiva i el dret 
de vaga i excloent determinats tre-
balladors i treballadores del seu dret 
a constituir i a formar part d’un sindi-
cat. D’aquesta manera s’ha trencat 
el contracte social entre el Govern, 
els ocupadors i ocupadores i la clas-
se treballadora.

Per això, ara, és vital enfortir i seguir 
impulsant la cooperació sindical i 
transformadora de la Fundació Pau i 
Solidaritat de CCOO Catalunya, que 
té com a objectiu promoure la defen-
sa dels drets humans laborals al món, 
allí on detecta una situació de més 
vulnerabilitat dels drets humans i del 
lliure exercici de les llibertats sindicals, 
que al llarg del 2019 ha estat a:

— Colòmbia, que, atenent l’índex 
global de drets de la CSI (2020), ha 
estat definit com un dels deu països 
més perillosos del món per ser sindi-
calista i on la violència antisindical es 
desenvolupa amb plena impunitat.

— Tunísia, on, segons l’informe de la 
CSI, es registren de manera continua-
da violacions sistemàtiques dels drets. 

— El Líban, país que enfronta una 
profunda crisi econòmica i laboral.

La cooperació sindical per al desen-
volupament representa el compromís 
dels sindicats per aconseguir que 
s’escolti la veu de la classe treballado-
ra dels països en vies de desenvolupa-
ment en els processos de diàleg so-
cial, garantint una acció sindical global 
per assegurar la defensa efectiva dels 
drets humans laborals al món. 

mailto:pauisolidaritat%40ccoo.cat?subject=
https://www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx
http://stopviolenciaantisindical.blogspot.com/
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MEMÒRIA HISTÒRICA

Colòmbia
A Colòmbia, on la Fundació Pau i So-
lidaritat coopera amb la Central Uni-
taria de Trabajadores de Colombia 
(CUT), el Govern d’Iván Duque va 
promoure diverses reformes tributàries 
i fiscals seguint les receptes del Fons 
Monetari Internacional (FMI). Aquesta 
situació va dur el país al paro nacio-
nal, el 21 de novembre del 2019, i a 
mobilitzacions massives i continuades 
de la ciutadania, les quals es van haver 
d’aturar pel confinament de la població 
arran de la COVID-19. A la vegada, el 
Govern de Duque ha promogut me-
sures per fer front a la pandèmia que 
no responen a les necessitats laborals 
i socials del país i que només benefi-
cien les grans empreses. Així, amb una 
taxa de treball informal i per compte 
propi estimada en un 67 % de la PEA 
(població econòmicament activa), les 
mesures decretades des del Govern 
han suposat un augment de l’atur que 
ara afecta el 21,4 % de la PEA segons 
dades del Departament Administra-
tiu Nacional d’Estadística (DANE) de 
maig del 2020. Aquesta xifra, si es tenen 
en compte els alts nivells d’informalitat i 
cuentapropismo, s’eleva fins al 31,4 % 
de la PEA. 
Aquesta situació s’uneix al fet que des 
de fa més de cinc dècades, i a tot el 
territori colombià, es dona un conflic-
te armat amb una multiplicitat d’actors 
participants que ha comportat greus, 
nombroses i sistemàtiques violacions 
dels drets humans contra la població 
civil, especialment contra les dones, els 
camperols i camperoles, els indígenes, 
els líders socials i comunals, així com 
contra organitzacions sindicals i sindi-
calistes tant a títol col·lectiu com indi-
vidual. Durant tots aquests anys l’Estat 
colombià ha participat en el conflicte i 
ha estat el perpetrador de part de les 
vulneracions de drets i llibertats de la 
població. Actualment, tot i la signatura 
de l’Acord de pau, l’any 2016, es viu en-
cara un context de violència molt elevat 
a molts territoris del país, i l’Estat co-
lombià continua vulnerant els drets hu-
mans laborals de la població mitjançant 
la implantació de polítiques neoliberals 
que afavoreixen les grans empreses i 
fortunes en detriment de la majoria de 
treballadors i treballadores.
El moviment sindical colombià ha es-
tat víctima del conflicte armat durant 

més de quatre dècades. La violència 
ha afectat unes 487 organitzacions 
sindicals i els ha causat danys i 
impactes individuals i col·lectius 
greus. Es tracta d’una violència històri-
ca, sistemàtica, selectiva i impune que 
avui segueix sent una de les més greus 
violacions dels drets humans i la lliber-
tat sindical. A aquesta greu situació cal 
afegir una resposta clarament insufi-
cient per part de l’Estat colombià en 
matèria d’investigació i que ha afavorit 
la impunitat de la violència antisindical, 
que se situa en un 96,7 %.
Colòmbia és el país amb el major nom-
bre de persones defensores de drets 
humans assassinades a l’Amèrica Lla-
tina. Segons l’Escola Nacional Sindical 
de Colòmbia, des de la signatura de 
l’acord fins al desembre del 2018 es 
van registrar 489 violacions a la vida, la 
llibertat i la integritat física comeses con-
tra sindicalistes, dels quals 66 van ser 
homicidis.
Per tot això, la Fundació Pau i Solidari-
tat està executant el projecte “Garantir 
l’accés i la participació al sistema 
integral de veritat, justícia, repara-
ció i no repetició (SIVJRNR) arran 
de l’Acord de pau a Colòmbia”, jun-
tament amb la CUT i el sindicat afiliat 
Asociación Nacional Sindical de Tra-
bajadores y Servidores Públicos de la 
Salud, la Seguridad Social Integral y 
Servicios Complementarios de Colom-
bia (ANTHOC). 
El que es pretén amb la justícia tran-
sicional és obrir un procés de transició 
entre una societat que està superant 
un conflicte armat i la posterior conso-
lidació d’un estat democràtic i de dret. 
I això es pretén fer mitjançant diversos 
mecanismes i instruments com la Co-

missió d’Esclariment de la Veritat 
(CEV) o la jurisdicció especial per 
la pau (JEP), que han de permetre fer 
efectiu el dret a la veritat i a la justícia, 
així com a la reparació de les víctimes 
i oferir garanties per a la no repetició 
de la violència. Tenint en compte les 
dades de violència antisindical i el seu 
impacte en la societat i les víctimes, 
individualment i col·lectiva, tant la CEV 
com la JEP haurien d’escoltar i rebre 
els casos del moviment sindical de ma-
nera prioritzada. Per a la seva conse-
cució, el projecte planteja que:
— Les víctimes prenguin protago-
nisme i testifiquin per al seu reconei-
xement com a víctimes i per a la satis-
facció dels seus drets.
— A partir de l’escolta dels testimonis 
i de les investigacions realitzades es 
faciliti l’accés a la justícia, amb la 
presentació de les demandes, les me-
mòries, els informes i la resta de do-
cumentació a les instàncies nacionals i 
internacionals corresponents. 
— Es doni visibilitat als casos de vio-
lència antisindical encara existents, 
així com als productes que se’n derivin, 
mitjançant diversos actes públics de 
presentació de resultats tant a Colòm-
bia com a Barcelona i a Tarragona. 

CASOS VIOLÈNCIA ANTISINDICAL 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Amenaces 449 337 244 121 201 125 146 1.623
Fustigaments 50 63 78 30 30 24 6 281
Homicidis 25 37 21 21 20 19 28 171
Atemptats 9 18 24 17 18 16 7 109
Desplaçaments forçats 90 3 1 1 1 2 98
Detencions arbitràries 19 24 17 8 5 9 82
Violacions del domicili 3 2 2 2 8 2 1 20
Tortures 2 1 4 2 1 1 11
Desaparicions forçades 5 1 2 1 3 12
Segrestos 4 3 7
TOTAL 652 489 388 208 285 198 194 2.414

FINANÇADORS
Aj. de Tarragona, Aj. de Sant Adrià de Besòs, Aj. d’Esplugues de Llobregat, 
Aj. de Cerdanyola del Vallès, Aj. de Barcelona
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Tenint en compte el context colombià, la Fundació Pau 
i Solidaritat està executant el projecte “Defensa i pro-
moció dels drets humans laborals a Colòmbia”, 
mitjançant el qual pretén defensar i promoure els drets 
humans laborals i les llibertats sindicals així com vetllar 
perquè siguin respectats, a partir de dues línies d’acció:
— D’una banda, mitjançant la formació i l’adquisició 
de coneixements de persones afiliades a organitza-
cions sindicals que exerceixen com a representants dels 
treballadors i treballadores. Aquestes persones seran 
capacitades i milloraran els seus coneixements sobre 
drets humans laborals i sobre les tècniques i les estratè-
gies que cal implementar per a l’aplicació real i efectiva 
d’aquests drets. Així mateix, les entitats a les quals es-
tan afiliades es veuran enfortides, ja que podran millorar 

les accions que realitzen per a la defensa dels drets hu-
mans laborals i amb vista al cessament de la violència 
tant contra els seus líders com contra els treballadors i 
treballadores. 
— De l’altra, mitjançant diverses accions d’incidència i 
sensibilització, el projecte pretén denunciar i fer visibles 
les reiterades violacions de drets humans i de drets hu-
mans laborals perpetrades per part de l’Estat colombià, 
i exigir que aquests drets i llibertats siguin efectivament 
aplicats i no només sobre el paper. Així, es realitzarà una 
campanya de sensibilització als mitjans de comunicació, 
es duran a terme reunions amb el Ministeri de Treball i es 
presentaran denúncies per les violacions de drets davant 
l’Organització Internacional del Treball (OIT). Abans de la 
finalització del projecte també es farà un acte públic en 
què es presentaran els resultats i l’informe elaborat en el 
marc del projecte sobre les violacions dels drets humans 
laborals i la violència antisindical que es dona a Colòmbia 
des de fa dècades. 
Dins d’aquest projecte també s’ha produït una exposi-
ció/instal·lació que gira al voltant del concepte de vio-
lència antisindical amb l’objectiu de conscienciar i sen-
sibilitzar la població catalana sobre la situació actual i 
la problemàtica que es viu a Colòmbia, i amb l’objectiu, 
també, d’exigir a les institucions públiques catalanes un 
posicionament ferm que contribueixi a la fi de la violèn-
cia i a la construcció d’una pau estable i duradora. Es 
preveu que en els propers mesos aquesta exposició es 
presenti, com a mínim, a tots els municipis catalans par-
ticipants en el projecte. Atesa la situació actual causada 
per la pandèmia de la COVID-19, també a Catalunya, la 
Fundació Pau i Solidaritat està produint actualment una 
exposició virtual de violència antisindical que ampliarà la 
informació de l’exposició. 

Colòmbia

FINANÇADORS:
Aj. de Sant Boi de Llobregat, Aj. de Sabadell, Aj. del Prat de Llobregat, Aj. d’Igualada, Aj. de Sant Feliu de Llobregat, 
Aj. de Vic, Aj. d’Esplugues de Llobregat, Aj. de Vilafranca del Penedès, Aj. de la Garriga, Aj. de Cardedeu
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En els últims anys la CSI ha incidit en el sorgiment de noves 
formes d’acció del poder corporatiu per satisfer la seva co-
bdícia desmesurada. Això s’ha concretat en:

— La incidència per modificar la regulació dels drets 
humans laborals.

— La incidència per limitar el lliure exercici de la lliber-
tat d’expressió, com ara les llibertats sindicals. 

— La incidència per trencar el contracte social. 
Colòmbia n’és un clar exemple. En els últims anys s’hi ha 
incrementat el nombre d’empreses transnacionals que arri-
ben al país cercant una legislació mediambiental dèbil, avan-
tatges tributaris i fiscals per a les empreses que s’assenten 
al país, un sistema d’inspecció laboral insuficient, una legis-
lació laboral que permet la flexibilització i el sorgiment de 
noves formes d’ocupació i la connivència amb la violència 
antisindical, que opera al país amb plena impunitat. 
A tot això, cal afegir-hi que, actualment, el país té diversos 
tractats de lliure comerç vigents que també han incidit a 
aprofundir i a agreujar les debilitats en matèria legislativa 
referents als drets laborals i llibertat sindical. Amb motiu del 
Tractat de lliure comerç entre Colòmbia i la UE, l’Escola Na-
cional Sindical (ENS, 2020) ha elaborat un informe en el qual 
es constata l’elevada dependència de les exportacions del 
país en aquells sectors on hi ha una major presència de les 
empreses transnacionals, cosa que fa que les exportacions 
colombianes, actualment, depenguin del sector miner, 
energètic i agrícola, just on la producció i la comercialització 
es troben en mans d’empreses transnacionals. Al seu torn, 
el país ha assistit a una flexibilització del seu mercat 
de treball i  ha incrementat el treball informal. El 2018, 
dels 22.000.000 de persones que treballaven a Colòmbia 
almenys 15.000.000 ho feien en el treball informal, és a 
dir, sense tenir accés a una seguretat social bàsica, sense 
poder exercir el dret a la llibertat sindical i sense estabilitat 
laboral. Aquesta destrucció del treball formal es registra, 
sobretot, a les empreses multinacionals (ENS, 2020) que 
s’acullen a les mesures fiscals i tributàries ofertes pel Go-
vern colombià. 
Per tot això, i també en col·laboració amb la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), la Fundació Pau i Solidaritat execu-
tarà el projecte “Promoció del respecte i compliment 
dels drets humans per part de les empreses trans-

nacionals a Colòmbia”, que vol enfortir el poder social 
organitzat dels treballadors i treballadores de les empreses 
transnacionals a Colòmbia, així com les seves capacitats 
tècniques, d’anàlisi i d’incidència per transformar el model 
econòmic que hi ha al país, a través de les següents línies 
d’acció:
— Una primera línia d’acció permetrà incrementar i mi-
llorar els coneixements i les capacitats tècniques de 
les organitzacions sindicals i dels treballadors i tre-
balladores, especialment dels col·lectius més vulnerables i 
afectats, com els de les empreses subcontractades o filials 
de les empreses transnacionals, per exigir un desenvolupa-
ment equitatiu i socialment just com a mecanisme de redis-
tribució de la riquesa. També permetrà enfortir i reivindicar la 
legitimitat del moviment sindical a escala nacional per instar 
les empreses transnacionals a fer efectius els processos de 
negociació col·lectiva i, així mateix, el diàleg social, que ha 
de permetre incidir en les polítiques públiques en matèria 
laboral.
— Una segona línia d’acció està enfocada a incrementar 
els coneixements i la capacitat d’anàlisi de la societat 
colombiana sobre els impactes socials, econòmics i me-
diambientals que provoquen les pràctiques de les empreses 
transnacionals, mitjançant una campanya de comunicació i 
sensibilització. 
— La tercera línia d’acció pretén garantir i enfortir el dret 
d’accés a la justícia a les treballadores i treballadors vícti-
mes de l’activitat econòmica i les pràctiques de les empre-
ses transnacionals que operen al país. 

Colòmbia
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La Fundació Pau i Solidaritat es troba present a la regió 
mediterrània, amb diversos projectes de cooperació al 
Pròxim Orient (al Líban) i a la costa nord-africana (a Tu-
nísia). Aquests projectes s’enfoquen a la defensa dels 
drets humans laborals i del compliment de la legisla-
ció internacional, a la promoció del treball digne, a 
l’erradicació de les desigualtats de gènere i de la 
violència envers les dones a la regió, i al suport a les 
persones refugiades sirianes i palestines que es tro-
ben al Líban.

A c t u a l -
ment, i des 

de les protes-
tes ciutadanes 

iniciades a l’octubre 
del 2019, el Líban es 

troba en una situació so-
cial, política i econòmica molt 

Líban

complicada, a la qual cal afegir la sanitària derivada de 
l’epidèmia i que s’agreuja per una major vulnerabilitat de 
bona part de la població. Al seu torn, el passat agost es 
va produir una explosió al port de Beirut que va deixar 
més de 5.000  persones ferides i que va incentivar noves 
mobilitzacions davant la inacció del Govern libanès.  
El país té un deute extern d’aproximadament el 150 % 
del PIB i en els darrers mesos no ha pogut fer front a un 
dels pagaments periòdics del deute per falta de liquidi-
tat. En aquestes condicions, l’augment de la pobresa 
podria afectar fins al 50 % de la població, i la classe 
treballadora podria arribar a perdre fins a un 70 % de la 
seva capacitat adquisitiva.
Segons dades de l’Organització Internacional del Treball 
(OIT), menys del 50 % de la població libanesa en edat 
de treballar participa activament en el mercat de treball 
formal, en el cas de les dones el percentatge és només 
d’un 29,3 %. Ara bé, el 55 % de la població desenvo-
lupa la seva activitat en la informalitat. La majoria de 
llars al Líban depenen, doncs, del mercat laboral informal 
per obtenir ingressos, moltes vegades inferiors al llindar 
de pobresa i obtinguts de manera intermitent. 
Les desigualtats i la violència de gènere són un pro-
blema generalitzat, que afecta totes les capes de la so-
cietat i que posa en perill el desenvolupament de totes les 
dones, tot i que afecta molt especialment, dones i nenes 

migrants i refugiades i altres col·lectius vulnerables, que 
es troben encara més desprotegides per la seva situa-
ció d’irregularitat administrativa. Tot i que la Constitució 
garanteix el principi d’igualtat a tots els ciutadans i ciu-
tadanes, les normes que conformen l’ordenament jurídic 
del país continuen discriminant les dones a la pràctica, 
sobretot pel que fa als codis de família i estatus personal, 
i als codis d’herència, nacionalitat i treball. 
Atesa aquesta situació, la Fundació Pau i Solidaritat, con-
juntament amb la Federació de Sindicats de Treballadors 
i Assalariats (Fenasol) i altres entitats de la societat civil 
libanesa, fa temps que treballa amb diferents col·lectius 
de dones que pertanyen a diversos sectors econòmics 
feminitzats i precaritzats com el del treball domèstic i les 
cures i els sectors tèxtil, sanitari, educatiu i de serveis, en-
tre d’altres. La fundació ha desenvolupat, conjuntament 
amb Fenasol i el Sindicat de Treballadores Domèstiques 
Migrants del Líban el projecte “Enfortiment del Sindicat 
de Treballadores Domèstiques al Líban (fase III)”, 
que ha contribuït a apoderar-les i a millorar les condicions 
de vida i laborals d’aquestes treballadores al Líban. L’OIT 
(2016) ha determinat que n’hi ha al voltant de 250.000 al 
país sotmeses a condicions d’especial vulnerabilitat a tra-
vés de la kafala o esponsorització. L’ordenament jurídic 
del país no reconeix que el treball de la llar pugui ser ob-
jecte d’un contracte laboral, de manera que, per garantir 
que les dones puguin romandre al país per desenvolupar 
la seva tasca, les obliga a acollir-se a l’esponsorització o 
kafala, que consisteix que la persona propietària de 
la casa passa a ser també la tutora, responsable i/o 
propietària de la treballadora domèstica migrant.
Davant d’aquesta situació, l’OIT ha reconegut la ne-
cessitat que  les treballadores i treballadors domèstics 
s’organitzin sindicalment i que els estats ratifiquin el Con-
veni 189 sobre les treballadores i treballadors domès-
tics. La contrapart Fenasol, amb el suport de l’OIT, va 
aconseguir constituir, el mes de gener del 2015, el primer 
sindicat dels països àrabs de treballadores domèstiques, 
per tal que les dones empleades al sector de la llar po-
guessin lluitar contra la situació d’explotació laboral de la 
qual eren víctimes.
En aquest context, les activitats del projecte se centren a:

— Facilitar l’organització i la representació de les tre-
balladores domèstiques migrants.

— Incidir en la signatura i la ratificació del Conveni 
189 de l’OIT.

— Apoderar les treballadores domèstiques mi-
grants en matèria de drets humans laborals.

— Sensibilitzar la població sobre la situació de les tre-
balladores domèstiques migrants.

— Promoure intercanvis d’experiències entre el Lí-
ban i Catalunya per millorar les accions que es duen 
a terme i l’impacte d’aquestes. 
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A tot això, cal afegir-hi la dimissió del primer ministre el 
mes de juliol del 2020 per acusacions de corrupció, fet 
que resta encara més confiança de la població en les 
institucions i la política en general, en un país amb una 
democràcia incipient i amb un llarg camí per recórrer. 
Tot i els canvis polítics i legislatius en matèria de gènere 
dels darrers anys, a Tunísia es continuen donant greus 
desigualtats i violacions de drets contra les dones tant 
en l’àmbit públic com en el privat, i, per tant, també en 
l’àmbit laboral, com demostren dades de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) de l’any 2018, segons les 
quals el salari mitjà brut anual per a les dones seria de 
4.537 € davant els 16.152 € dels homes.

La taxa de desocupació és d’aproximadament el 16 % 
(12 % per als homes i 21 % per a les dones), per la 
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PROJECTES

La Fundació Pau i Solidaritat es troba present també a 
Tunísia, país que, en termes d’incidència de la pandèmia, 
destaca per la baixa afectació que ha tingut en compa-
ració dels seus països veïns. La crisi de la COVID-19 se 
suma a la complexa situació a què s’enfronta el país en 
diferents àmbits, amb una democràcia encara dèbil, un 
deute de més de 25.000 milions de dòlars i un sistema 
sanitari públic insuficient i amb escassos recursos per 
fer front a les conseqüències de la crisi sanitària, raó per 
la qual és possible que la situació econòmica es vegi 
agreujada en els propers mesos. De fet, l’Organització 
Internacional del Treball (OIT) anunciava aquest 2020 
les principals debilitats del país: la baixa inversió priva-
da, el dèficit en la creació d’ocupació, els salaris baixos, 
l’emigració a gran escala, sobretot de població jove, la 
desigualtat de gènere i les carències en la protecció so-
cial dels treballadors i treballadores en atur. 

Tunísia
qual cosa actualment hi ha 3,5 milions de persones ocu-
pades, de les quals només el 24 % són dones davant 
el 76 % d’homes. A més, segons dades de la Confe-
deració Sindical Internacional (CSI) sobre l’índex global 
de drets, Tunísia quedaria situada entre els països on es 
donen violacions sistemàtiques de drets polítics, labo-
rals i sindicals, i on es posen barreres i restriccions als 
drets d’associació i sindicació, de vaga i de negociació 
col·lectiva. 

Tenint en compte tot això, la Fundació Pau i Solidaritat 
coopera amb la Unió General Tunisiana de Treball (UGTT) 
en el desenvolupament del projecte “Davant la preca-
rietat, promoció dels drets humans laborals i eco-
nomia social i solidària a Tunísia”, conjuntament amb 
l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), i que par-
teix de la identificació de la discriminació, la vulnerabilitat, 
la precarietat i l’exclusió del mercat laboral de les dones a 
Tunísia. L’enfocament de la intervenció es basa en la pro-
moció dels drets econòmics i laborals, amb un fort èmfasi 
en la promoció política d’aquests drets a través dels espais 
d’organització col·lectiva. El projecte busca contribuir a 
l’apoderament polític i econòmic de les dones amb l’objectiu 
que puguin accedir de manera equitativa a aquests drets a 
través de diferents línies d’acció:

— En primer lloc, s’han previst dos plans de formació: 
un per promoure l’exigència dels drets humans laborals 
de les dones a través de les representants sindicals de 
la UGTT, i un altre pla de formació per afavorir la soste-
nibilitat econòmica d’un GDA (organització econòmica 
sense ànim de lucre de l’entorn rural, encarregada de 
promoure el desenvolupament local) i de les dones que 
l’integren, fent èmfasi en l’economia social i solidària.

— En segon lloc, el projecte preveu la dotació de re-
cursos materials per a la producció d’un GDA i la pro-
moció de relacions comercials entre diversos GDA de la 
zona.

— Finalment, la tercera línia d’acció proposa accions en-
caminades a millorar i incrementar la incidència política 
i de l’opinió pública tant a Tunísia com a Catalunya i a Eu-
ropa. Per això es preveu la realització d’un estudi compa-
ratiu sobre el dret d’accés a la maternitat, una campanya 
de comunicació als mitjans, així com diverses reunions 
amb les autoritats competents a Tunísia. Així mateix, es-
tan previstes diverses accions de formació, sensibilitza-
ció i incidència tant a Barcelona com a Brussel·les, entre 
les quals podem destacar l’organització d’un seminari 
per part del Centre d’Informació per a Treballadors Es-
trangers de CCOO de Catalunya en el qual participaran 
diverses organitzacions de la societat civil catalana, jun-
tament amb una representació de la UGTT i de les dones 
treballadores i sindicalistes participants en el projecte. 
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MEMÒRIA

La Fundació Pau i Solidaritat des-
envolupa accions per aproximar la 
cooperació sindical a la ciutadania. 
El 2019 això s’ha materialitzat en 
un total de trenta-vuit accions de 
sensibilització (catorze a Barcelo-
na, vint-i-tres a la resta de Catalu-
nya i una a l’exterior).

Una vessant important de les ac-
cions de sensibilització és la iti-
nerància de les exposicions pel 
territori. En total se n’han fet dotze 
i en destaquen:

— L’exposició “Treballadores del 
món. Avancem cap a la igual-
tat de gènere”.

— L’exposició “Cooperació sin-
dical: solidaritat i compromís”. 

— El conjunt expositor sobre el 
Líban i els refugiats.

— L’exposició “Dona i treball: una 
història de precarietat i lluita”, 
sobre la situació de la dona 
treballadora a Colòmbia.

També entre les exposicions en 
destaquen dues de més recents: 
d’una banda, en el marc de la ce-
lebració del 12 de Juny, Dia In-
ternacional contra el Treball 
Infantil, l’exposició “Indignaland”, 
que ha estat exposada de manera 
parcial al vestíbul de CCOO de Ca-
talunya, amb la mostra de dos ma-
niquís d’infants treballadors (mina i 
maquila) i l’atrezzo corresponent, i 
amb una taula d’infografies sobre 
la situació dels infants treballadors 
al món; de l’altra, en el marc de la 
celebració del 7 d’Octubre, Jor-
nada Mundial pel Treball Digne, 
la nova exposició “Violència an-
tisindical”, que s’ha pogut veure 
a l’Espai Centre Cultural Bellvitge-
Gornal, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, a la Festa del Treball Digne 

que CCOO de Catalunya organit-
za cada any al barri de Bellvitge. 
Aquesta exposició pretén denun-
ciar els casos d’amenaces, coac-
cions i assassinats de sindicalistes 
arreu del món i té prevista una iti-
nerància arreu de Catalunya durant 
l’any 2020. 

Un altre aspecte remarcable en la 
sensibilització són les diferents xer-    
rades, taules rodones, projec-
cions audiovisuals, etc., que la 
fundació organitza o en les quals 
participa. N’han tingut lloc un total 
de tretze, entre les quals:

— Les quatre xerrades informati-
ves sobre les Brigades de Solidari-
tat, que s’organitzen conjuntament 
amb l’ACP (Associació Catalana 
per la Pau) a països com ara Co-
lòmbia, Mèxic, Palestina i la Repú-
blica Democràtica del Congo.

— La participació com a ponents a 
la taula rodona “Informe mundial de 
l’OIT sobre salaris 2019: desigual-
tat salarial entre homes i dones”, 
que ha organitzat la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb el 
suport de l’OIT (Organització Inter-
nacional del Treball). 

UNA ULLADA AL 2019

— La intervenció a la xerrada 
“L’impacte de les empreses trans-
nacionals en els drets humans”, 
organitzada per Igualada Solidària 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

— La xerrada celebrada el juny del 
2020 a Madrid on es va presentar 
l’experiència de la fundació amb 
relació a l’apoderament sindical i 
laboral de les treballadores domès-
tiques migrants al Líban. 

— La xerrada “Dona i treball a Pa-
lestina”, que va tenir lloc a la seu 
de CCOO de Catalunya, amb les 
ponències de Nadia Shabana, con-
sultora regional per a l’Orient Mitjà, 
Nord d’Àfrica, Amman i Jordània 
del sindicat LO de Noruega, i tam-

bé d’Alejandra Ortega, responsa-
ble de Països Àrabs, Àsia i Àfrica 
de la Confederació de CCOO.

— La participació com a ponents a 
la taula de debat “Intercambio de 
experiencias en fortalecimiento del 
desarrollo rural, dinamización local 
y agroecología. Marruecos y Ara-
gón”, que va tenir lloc a Saragossa 
en el marc de la Jornada de Inter-
cambio de Experiencias en torno al 
Desarrollo Rural Sostenible, orga-
nitzada pel CERAI Aragón (Centro 
de Estudios Rurales y Agricultura 
Internacional). 

Així mateix, s’han realitzat tres 
projeccions del material audio-
visual Treballadores: històries de 
lluita arreu del món per la igualtat 
de gènere en el treball, seguides 
de debats conduïts per membres 
de la fundació, a l’Escola d’Adults 
de CCOO de Catalunya, al Centre 
Cívic La Sedeta de Barcelona i a la 
Biblioteca Central de Terrassa. 

Una altra vessant important de la 
sensibilització són les paradetes 
informatives on s’exposen mate-
rials impresos o audiovisuals de la 
fundació a les diferents fires de so-
lidaritat que organitzen els ajunta-
ments d’arreu de Catalunya. S’ha 
tingut presència a un total de dotze 
fires al llarg de l’any.

Certament, les accions de sensi-
bilització s’enforteixen a través de 
les accions de difusió o comu-
nicació i de les de formació. En 
aquest sentit, s’han fet un total de 
vint-i-dues accions. Entre aquestes 
cal destacar la presència virtual a 
través del blog Stop violència an-
tisindical i de les xarxes socials 
Facebook i Twitter. S’han fet arribar 
també setze alertes sindicals so-
bre casos de violència antisindical 
al món i s’ha tingut presència en di-
ferents programes de ràdio i te-
levisió locals, així com en butllet-
ins municipals. També s’han editat 
un total de dotze infografies sobre 
les diferents temàtiques en què ac-
tua la fundació, i s’ha coorganitzat 
(juntament amb l’ACP) un curs de 
formació per als brigadistes de 
l’estiu solidari.

Xerrada Igualada

El 2019 la fundació ha implemen-
tat accions d’incidència que 
s’han concretat, entre d’altres, en 
la participació en vint-i-dos con-
sells de cooperació municipals 
i en el Consell de Cooperació de 
l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament (ACCD), 
que són els espais on s’acorden 
les polítiques públiques en matèria 

Paredeta a El Prat

Paredeta a Esplugues

Paredeta a Vilafranca

de cooperació, gràcies al suport 
de les persones responsables de 
la fundació, i de participació en 
grups de treball institucionals. 
Entre aquests darrers es troben el 
d’empresa i drets humans i el de 
formularis de cooperació, de LaFe-
de.cat; el del Pla director i el de co-
herència de polítiques públiques, 
de l’ACCD, i el del nou Reglament 
de Barcelona, de l’Ajuntament 
de Barcelona. S’ha seguit tenint 
presència, com a membre de ple 
dret, a la Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia, a 
LaFede.Cat - Organitzacions per 
a la Justícia Global, i a la Coordi-
nadora d’ONG i Altres Moviments 
Socials de Lleida.

Finalment, cal destacar la missió 
tècnica que una delegació de la 
fundació i de CCOO de Catalunya 
ha realitzat per visitar la contrapart 
local CUT de Colòmbia, amb la 
qual es porten a terme projectes 
conjunts de cooperació sindical al 
desenvolupament. El viatge s’ha 
emmarcat en un context d’especial 
rellevància, com és el de la signa-
tura de l’Acord de pau del 2016 i 
el procés de construcció d’un nou 
estat, que ha de garantir una so-
cietat basada en la justícia social. 
La delegació ha estat formada per 
Michela Albarello, presidenta de la 
fundació i secretària d’Internacional 
i Cooperació de CCOO de Cata-
lunya, i Esther Caballé, directora de 
la fundació. En el marc d’aquesta 
missió, la delegació ha assistit a 
una trobada de sindicats i socie-
tat civil d’Europa i l’Amèrica Llatina 
amb el títol “Cruzando conocimien-
tos y experiencias para construir 
cambios. Encuentro entre sindi-
catos y sociedad civil de Europa 
y de la América Andina y Central”, 
organitzada per Solidar Founda-
tion, amb el suport de la CSI (Con-
federació Sindical Internacional) i la 
CSA (Confederació Sindical de les 
Amèriques). 
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