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DOCUMENT DE RECOMANACIONS SORE  
«ESTRATÈGIES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA 

A L’ÀFRICA SUBSAHARIANA» 
Seminari organitzat a Palma de Mallorca (Espanya) del 22 al 24 d’abril 2008 

 

Introducció 

Del 22 al 24 d’abril 2008 es realitzà a Mallorca, organitzat per l’ONGD de 
les Illes Balears «Veïns Sense Fronteres» (VSF), un Seminari sobre 
«Estratègies de lluita contra la pobresa a l’Àfrica Subsahariana» 
amb l’eslògan TOTS CONTRA LA POBRESA.  

El Seminari es realitzà en conveni amb el «Col·lectiu d’Educació en drets 
humans i de Prevenció de Conflictes» (CEPAC) i comptà amb la 
participació de diferents organitzacions d’immigrants originaris d’Àfrica 
que resideixen a les Illes Balears i del «Centre d’Estudis i  Documentació 

Contemporània» (CEDOC) de la Universitat de les Illes Balears, així com també amb el suport del «Grup 
d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política en el món contemporani» de la dita universitat. 

Es tractava de continuar a Mallorca la reflexió sobre l’Àfrica 
Subsahariana començada amb el seminari organitzat el mes de 
novembre de 2006 sobre «L’Àfrica pels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·leni», seguida el mes de març de 2007 
amb un segon Seminari titulat «L’Àfrica Subsahariana en 
moviment», en el que es tractà la qüestió dels desplaçats interns, 
de l’èxode del món rural cap a les grans ciutats, dels refugiats fora 
del continent africà i dins l’Àfrica Subsahariana i també dels 
moviments migratoris des del Sud cap al Nord.  

Igual que en els seminaris anteriors, el Seminari «Estratègies de 
lluita contra la pobresa a l’Àfrica Subsahariana» fou finançat per la Direcció General de Cooperació de la 
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.  

Els participants escoltaren diverses conferències i exposicions sobre: 

 Les causes de la pobresa a l’Àfrica Subsahariana i, de manera especial a l’Àfrica dels Grans Llacs, i 
els reptes per vèncer-la 

 La dona i la lluita contra la pobresa 
 El paper els operadors econòmics en la lluita contra la pobresa 
 El turisme sostenible com a instrument de lluita contra la pobresa 
 Les estratègies de les ONGD del Sud i el paper de les ONGD du Nord en la lluita contra la pobresa 
 El paper de les institucions internacionals i el de les institucions dels països del Sud en la lluita 

contra la pobresa 

 El paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la pobresa 
 Les estratègies de lluita contra la pobresa posades en marxa per Veïns Sense Fronteres dins la 

regió dels Grans Llacs africans. 

Aquestes reflexions es feren a Palma de Mallorca, Manacor, Campos i Bunyola. 

 

El final de les dites reflexions,  

Persuadits que la pobresa en el món en general, i a l’Àfrica Subsahariana en particular, no és una fatalitat, 
sinó el resultat de causes naturals i sobretot estructurals, afectant això als països enriquits i als empobrits, 

Convençuts que, abans de cercar remeis, convé primer identificar correctament els problemes amb 
la finalitat de fer propostes adequades per combatre la pobresa amb accions i mitjans apropiats, 

els les participants han formulat, 
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LES SEGÜENTS RECOMANACIONS 
 
1.- DE CARA ALS PAÏSOS RICS 

 
a. Fomentar l’organització de la seva societat civil per tal 

de fer pressió sobre les institucions públiques, 
internacionals i locals, amb la finalitat de lluitar contra el 
pillatge de les riqueses dels països empobrits i el nefast 
paper que hi juguen les multinacionals. 

b. Continuar la campanya per l’anul·lació del deute extern i 
dels seus interessos que són immorals i no fan més que 
augmentar el retrocés econòmic dels països que l’han 
contret. 

c. Exigir la creació d’una articulació entre ètica i dret 
internacional, impulsant la signatura d’acords respectuosos dels interessos i la dignitat dels països 
empobrits i de les seves poblacions vulnerables. 

d. Exigir el retorn dels bens pillats, així com la reparació dels perjudicis causats pels abusos comesos 
sota l’esclavitud, la colonització i també a l’època actual. 

e. Lluitar contra la mal ús dels recursos disponibles arreu del món i això en favor d’una repartició més 
equitativa dels dits recursos. 

f. Exigir que s’aturi la fuita de cervells dels països empobrits et que es creïn les condicions favorables 
per al seu retorn als seus països d’origen, construint un entorn polític i econòmico-social que els 
permeti posar-se al servei del seu poble. 

g. Lluitar perquè els països enriquits inverteixin més per la pau i el desenvolupament que dins les 
indústries de la mort. 

h. Reforçar els teixits solidaris augmentant la formació i els recursos necessaris que els permetin crear 
una xarxa solidària de partenariat equitatiu entre els pobles. 

i. Engegar una campanya per tal de trametre una imatge més real, digna, equilibrada i positiva dels 
pobles empobrits i dona a conèixer els seus esforços per resoldre les seves dificultats, amb la 
finalitat de fomentar en el sí de les poblacions del Nord una visió d’esperança i no de desolació. 

j. Exigir dels governs dels països enriquits respecte als seus compromisos i a les seves 
responsabilitats per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, aportant els mitjans 
financers necessaris per assolir-los. 

k. Iniciar i encoratjar intercanvis culturals entre els pobles del Nord i del Sud amb la finalitat que cada 
un d’ells es pugui impregnar de les realitats de l’altre, tenint com a objectiu una cooperació al 
desenvolupament que privilegiï els valors culturals.  

l. Reconèixer als pobles empobrits el seu dret a decidir sobiranament l’execució de projectes adaptats 
al seu model de desenvolupament, rebutjant aquells que puguin ser fruit d’una imposició a partir de 
les ambicions i interessos dels països enriquits. 

m. Reconèixer el paper fonamental de la dona en la definició, posada en marxa i utilització dels 
instruments per lluitar de forma eficaç contra la pobresa. 

 

2.- DE CARA ALS PAÏSOS EMPOBRITS 

 

a. Posar en marxa mecanismes per combatre la desviació de 
subvencions, la corrupció i la mala gestió. 

b. Exigir vies i mitjans per elaborar veritables projectes de 
societat i garantir que siguin posats en pràctica. 

c. Encoratjar i donar suport a les persones mes desafavorides 
perquè defensin els seus drets i siguin motors del seu propi 
desenvolupament, participant activament a la campanya del 
«dret a l’alimentació» i del «dret a la terra».  
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d. Estimular les institucions oficials i donar suport a la societat civil perquè duguin a terme campanyes 
amb la finalitat que l’agricultura retrobi el lloc que li pertany i que s’hi destinin els pressupostos per 
fer-ho possible. 

e. Lluitar contra la fuita de capitals i reclamar la seva restitució als seus països d’origen. 
f. Restablir en els seus drets les víctimes d’injustícies i de desigualtats político-socials, perquè 

aquestes darreres marginalitzen les persones més desafavorides i les més febles. 
g. Fer el possible perquè la dona pugui jugar el paper que li correspon dins les institucions i dins les 

organitzacions de la societat civil.  
 

ANNEXES 

 
1.- PARTICIPANTS AFRICANS 

 
- Excm, Sr. Laurent Kavakure, Ambaixador de Burundi à Bèlgica, Regne 

Unit, Irlanda del Nord i Unió Europea. 
- Hon. Gilbert Ngongo, Diputat i Primer Relator de l’Assemblea Regional 

de Kivu Sud de la República Democràtica del Congo (RDC) 
- Sra. Fatoumata Diarra Traore, Economista de Malí, Coordinadora 

Regional de les Dones Economistes Africanes (REFAE) 
- Srta. Zainab Suleimani Mbunda, membre del Comitè Executiu de 

Neighbours Without Borders (NWB), soci local de Veïns Sense Fronteres 
a Tanzània 

- Sr. Joseph Ntamahungiro, antic Director General de la Ràdio Televisió 
Nacional de Burundi, antic Conseller principal encarregat de la 
comunicació a la Presidència de la  República de Burundi i president del Centre d’Intercanvis Belgo-
Burundesos (CEBB) i encarregat de la comunicació a la Xarxa Europea per l’Àfrica Central 
(EURAC). 

- Sr. Mohammed Anne, d’origen senegalès, membre de Veïns Sense Fronteres 
- Sr. Cheikh Ngalgu, President de l’Associació d’Immigrants Senegalesos a les Illes Balears (YAPO) 
 

 
2.- PARTICIPANTS LOCALS PER ORDRE D’INTERVENCIÓ 

 
- Sr. David Abril, Director de l’Agència de Cooperació Internacional de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears (ACIB) 
- Sr. Jaume Obrador, President de Veïns Sense Fronteres 
- Dr. Sebastià Serra, Director del Centre d’Estudis i de Documentació Contemporània (CEDOC) de la 

Universitat des Illes Balears  
- Sr. Cristian R. Altaba, Biòleg, Professor associat del Laboratori de Sistemàtica Humana de la 

Universitat de les Illes Balears i membre de Veïns Sense Fronteres 
- Dr. Pere Salvà, Professor de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears 
- Sr. Antoni Pons, President de la Xarxa d’Economia Social (REAS) 
- Sr. Maribel Alcázar, Vice-presidenta de Veïns Sense Fronteres 
- Sra. Mª José Saavedra, Vice-presidenta d’UNICEF – Illes Balears 
- Sr. Antoni Esteva, Gerent de l’Agència de Cooperació Internacional de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears (ACIB) 
- Sra. Mª Magdalena Obrador, membre de la Junta Directiva de Veïns Sense Fronteres i 

Coordinadora del programa de Formació i Sensibilització  
- Srta. Maria Suau, membre de la Junta Directiva de Veïns Sense Fronteres 

 
 
3.- TRADUCCIÓ  
 

- Sr. Jaime Maisonneuve, President del «Col·lectiu d’Educació en drets humans i de Prevenció de 
Conflictes» (CEPAC) 

- Sra. Francisca Pons, Secretària de la Junta Directiva de Veïns Sense Fronteres  
- Sra. Maria Sastre, Coordinadora de projectes de Veïns Sense Fronteres  
- Sr. Jaume Obrador, President de Veïns Sense Fronteres 

 


