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La Independent, agència de notícies amb visió de gènere, s'ha fet ressò a través de Fem
inistes de Catalunya
de la modificació encoberta de l'actual Pla Director de Cooperació al desenvolupament
2015-2018.

Una modificació substancial del seu contingut mitjançant el Pla anual de cooperació 2017
vulnerant així, el mandat aprovat pel Parlament de Catalunya en aprovar que totes les
actuacions de desenvolupament havien d'incorporar la perspectiva integrada de gènere basada
en els drets humans. Un enfocament que també queda recollit en l'article 51 de la llei 17/2015,
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

El Pla anual de cooperació 2017 malgrat fer en un primer moment una alabança al contingut
innovador i transformador del Pla Director, estableix prioritats i aliances ben diferents,
minimitzant els efectes de l'enfocament integrat de gènere i drets humans i marginant l'objectiu
estratègic de defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones.

La visió feminista del Pla Director ha desaparegut i d'aquesta manera no només es fan passes
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enrere en la cooperació al desenvolupament sinó que també ens situa com un país en què les
polítiques públiques feministes depenen de les persones que lideren les conselleries i les
direccions generals i no, són enteses com a polítiques identitàries del país.

El Fòrum de Feministes de Catalunya ha manifestat la seva preocupació en saber a través de
fonts del moviment associatiu de la cooperació catalana que el Conseller d'Afers Exteriors, Raü
l Romeva
i el Director General de Cooperació,
Manel Vila
, tenen la intenció de fer un canvi de visió estratègica i substituir-ne les seves prioritats.

El Pla Director de Cooperació 2015-2018 assumeix, per primer cop, el repte de la cooperació
des d'una perspectiva i des d'un compromís profund amb els drets humans. Una cooperació
que entoma els drets humans com l'eix vertebrador de la seva política, i els dimensiona des de
la perspectiva de gènere, i és per això que quan el Pla Director 2015-2018 parla dels drets
humans no només es refereix a la declaració universal dels drets humans sinó que també hi
suma la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la
CEDAW, que és la veritable declaració de drets humans de les dones.

S'exigeix una resposta immediata de la Conselleria d'Afers Exteriors i una nova redacció del
Pla Anual que sigui coherent i responsable amb el Pla Director de cooperació 2015-2018 i amb
la Llei d'Igualtat efectiva entre homes i dones de Catalunya. I de no voler complir amb el
mandat del Parlament de Catalunya, la conselleria ha d'utilitzar els mecanismes legals que
passen per l'aprovació per part del Parlament d'un Nou Pla Director de Cooperació i de la
modificació de la Llei 15/2017.
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