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EDITORIAL
La reunió de l’Organització Mundial del Comerç a Cancun
El comissari europeu de comerç deia al final de la V Reunió Ministerial de Cancún que la ronda del
desenvolupament de Doha necessita cures intensives. Era cert. Malgrat tot, el que Pascal Lamy
no va voler reconèixer fou que la seva delegació i la d’Estats Units van ser les úniques responsables de fracàs de la conferència. Els dos gegants comercials no van voler interpretar en cap moment
el to de la cimera i van topar amb una realitat inèdita fins aleshores que va estar per sobre de llur
capacitat de reacció. Ni Washington ni Brusel.les esperaven aquesta unitat i determinació dels països en desenvolupament, liderats pel G-22 però acompanyats per nombrosos països de l’Àfrica,
el Carib i el Pacífic. A Cancún vam poder contemplar fenòmens nous i esperançadors. Per una banda
22 països (amb Brasil, Xina, Índia, Argentina i Sudàfica al capdavant) van plantar cara als protagonistes habituals d’aquest tipus d’esdeveniments i van demanar amb més fermesa que mai l’eliminació dels subsidis a l’exportació de productes agraris, que deixen a la misèria 900 milions de camperols de tot el món. Per altra banda, quatre dels països més pobres del planeta (Burkina Faso, Mali,
Benín i Txad) van presentar una iniciativa per a eliminar els subsidis dels USA al cotó, que va deixar
en evidència la política agrària del Govern Bush (les ajudes han deixat per terra els preus al mercat internacional) i va servir per fixar la temperatura del veritable compromís dels països rics per al
desenvolupament. L’eix Washington-Brusel.les es va mostrar cabut, aliè a la realitat que es movia
de manera tan evident al davant dels seus ulls. Davant la gosadia de les demandes d’un grup de
països que “només” reunia més de la meitat de la població mundial i a dos terços dels agricultors,
va forçar la seva màquina de pressió sobre els més dèbils. Les dues potències no van cedir ni un
pam de terreny en l’agricultura, EE UU no va tenir cap gest amb els 10 milions de persones que a
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l’Àfrica, depenen del cultiu del cotó i els Quinze van seguir amb el seu propòsit d’incloure en les
negociacions els coneguts com a Temes de Singapur (inversions, competència, facilitació del comerç i compres públiques). La determinació de més de 70 països en desenvolupament a negar-se
a acceptar unes normes que podien apostar de veritat pel desenvolupament o esmunyir-se de
Cancún. Llur resposta no va sorprendre ningú. Un cop més van decepcionar. El fracàs de la cimera
de Cancún és una mala notícia per a tot el món, però sobretot pels països pobres. Amb la credibilitat de l’OMC molt debilitada, s’obre un periode adobat pels acords regionals, dels que el món
en desenvolupament no pot esperar massa. Un dels reptes més immediats, per exemple, és la negociació sobre l’acord de Lliure Comerç amb les Amèriques, els plantejaments del qual són encara
pitjors que els de l’OMC. A Cancún, els països desenvolupats haurien pogut afrontar d’una vegada els reptes de la pobresa global i construir un nou sistema comercial més just i al servei del multilateralisme. Malgrat tot, van preferir muntar una bastida en el seu proteccionisme, perpetuant un
sistema comercial que, per citar un exemple, permet que Bangladesh pagui arancels 14 vegades
més alts que França quan exporta els seus productes als EEUU. La tan cantada ronda del desenvolupament de Doha ha caigut en una via morta. Dos anys d’intransigència i hipocresia ens han
portat fins aquí. És inevitable que en aquests moments molts es desesperin en pensar que aquesta ha estat una gran oportunitat perduda. És veritat, ho ha estat. Però el que ha passat a Cancún
va més enllà. Malgrat les nombroses veus que deien que l’aliança dels països en desenvolupament
no viuria gaire temps, el cert és que la seva capacitat per a resistir les pressions ens ha obert a
tots una nova porta a l’esperança. Les maniobres i amenaces de la UE i els EEUU, seguiran aquestes pròximes setmanes i mesos, però a partir d’ara les relacions comercials ja mai seràn iguals.
Són en un punt d’inflexió. Potser no tot està perdut si els països rics són capaços d’escoltar els
milions de veus que a Cancún posaren damunt de la taula aquesta nova força emergent dels països en desenvolupament en les relacions comercials. Només cal que els gegants parin l’orella. És
la única manera de sortir de les cures intensives.
[Extracte de l’article d’opinió “OMC: pronóstico reservado” de G.Fanjul, coordinador d’investigacions Intermón-Oxfam, La Vanguardia,
18 de setembre 2003.]

2

NOTÍCIES ZerosetBCN
Les activitats realitzades els darrers mesos són:
Com els darrers anys, vàrem estar a la Festa de la Diversitat a l’estand de Treballadors pel Zeroset.
Tot i que aquesta activitat no fa augmentar el nombre de socis, creiem que val la pena mantenir-la
ja que ens dóna visibilitat i ens permet mantenir el contacte amb altres empreses que fan iniciatives similars.
El mes de juny, l’Elia Díez i la Isabel Ricard juntament amb uns companys de l’Institut Municipal
d’Educació (Manel Vila i Toni Gallardo ) varen fer una xerrada en aquell Institut per tal de difondre
el ZerosetBCN. Cal dir que ara ja tenim alguns socis d’allà.
També hem aconseguit que l’Institut Municipal de Disminuïts i l’Institut Municipal d’Informàtica ofereixin la possibilitat de tenir socis ja que permeten treure la donació de la nòmina dels treballadors
i treballadores. Ja tenim 4 socis i sòcies d’aquests instituts. Ara caldria organitzar actes d’animació
en aquells centres.
Estem sol.licitant la utilitat pública de la nostra ONG. Això permetrà que els i les sòcies es puguin
desgravar la quota a la declaració de la renda i què l’associació quedi lliure de presentar la
declaració.
El mes de juliol passat vàrem fer un dinar els socis i les sòcies per celebrar que ja érem 50. Ens
agradaria poder celebrar els 100 socis.
Com podeu observar, tenim un nou disseny del Butlletí. Hem d’agrair la col.laboració voluntària de
l’Alba Daví en el nou disseny.
Hem dissenyat un formulari destinat a les ONG que vulguin sol.licitar finançament a ZerosetBCN.
Això facilitarà que abans de la propera assemblea tots tinguem les sol.licituds i poguem votar amb
un coneixement més profund de la situació.
El Txema Castiella ha escrit una nota sobre ZerosetBCN a El Butlletí La Mosca al Nas. Aquest és
el Butlletí de la Plataforma de Treballadors / res de l’Ajuntament de Barcelona “Per la Pau, Aturem
la Guerra”. Si voleu informació sobre aquesta plataforma la podeu trobar a:
www.xarxabcn.net/tabperlapau o be al correu electrònic tabperlapau.gt@xarxabcn.net .
Finalment, comentar que ja som 55 socis i sòcies. Som concients del que ens està costant ampliar el nombre de socis, sobretot si ens comparem amb d’altres associacions de treballadors i treballadores pel 0,7 d’altres administracions públiques i empreses. De tota manera, nosaltres
seguirem treballant per ampliar aquest número.
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FULL D’AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE

En/Na
amb NIF
i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de cooperació amb el desenvolupament. Fins
que demani l’anul·lació d’aquest document, autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a fer un
descompte mensual fix de
euros.
Barcelona,

de

de 200 .

Signat,

Altres dades per a ZerosetBCN
LLoc de treball i adreça laboral (on rebràs la documentació no electrònica)
Telèfon de la feina
Email

ENVIAR L’AUTORITZACIÓ A
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública
Plaça Lesseps 1, 5a planta
08023 Barcelona
[Per a qualsevol consulta podeu trucar-nos als telèfons que trobareu a la portada del butlletí.]

ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de la nostra nòmina a projectes de
cooperació. Tu també pots sumar-t’hi, fent una donació mensual per ajudar a finançar projectes de solidaritat.

