DIMENSIÓ 5: COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
La Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació al desenvolupament (BOIB,
núm. 99 de 30-06-05) organitza la cooperació al desenvolupament de
les Illes Balears com un conjunt d’accions, estratègies i recursos que
la comunitat internacional fa servir per millorar les condicions
econòmiques i la qualitat de vida en els països en vies de
desenvolupament.
L’activitat de cooperació per al desenvolupament que duu a terme
l’Administració de la comunitat autònoma engloba, a més de la que
executa directament, la que finança, mitjançant l’atorgament de
subvencions i la formalització d’altres instruments de col·laboració, a
través d’organitzacions no governamentals, dels fons insulars de
cooperació o de qualsevol altre agent de cooperació que preveu
aquesta llei, per executar programes i projectes de cooperació per al
desenvolupament, sempre que tinguin caràcter no lucratiu.
Normativa reguladora:
1.
2.

Llei 9/2005, de 21 de juny, (BOIB, nú.99 de 30/06/05) de cooperació per al
desenvolupament
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
La cooperació econòmica en condicions no reemborsables consisteix
en aportacions a projectes d’inversió amb la finalitat de millorar el
capital físic dels països beneficiaris, i també en aportacions a
programes d’ajuda als diferents sectors socioeconòmics.
1.
2.

Llei 9/2005, de 21 de juny, (BOIB, nú.99 de 30/06/05) de cooperació per al
desenvolupament
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament.

ACCIONS HUMANITÀRIES I AJUDES D’EMERGÈNCIES
L’acció humanitària és la que té com a objectiu primordial la
preservació de la vida de les poblacions vulnerables, que reconeix la
dignitat i els drets de tot ésser humà, i que es defineix a través de dos
tipus d’accions complementàries:

a) L’assistència com a aportació de recursos materials i humans.
b) La protecció, entesa com el reconeixement de la dignitat i els
drets intrínsecs d’aquestes poblacions.
Les ajudes d’emergència són les que tendeixen a satisfer, en un
primer moment, les necessitats humanes en situacions provocades
per catàstrofes naturals o humanes, mancança de matèries primeres
essencials o esdeveniments anàlegs, per alleugerir el patiment de les
poblacions vulnerables i contribuir a la seva supervivència. S’entenen
també com a ajudes d’emergència les immediates per atendre els
refugiats i desplaçats com a conseqüència de catàstrofes naturals o
humanes.
Normativa reguladora:
1.
2.

Llei 9/2005, de 21 de juny, (BOIB, nú.99 de 30/06/05) de cooperació per al
desenvolupament
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament.

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
L’educació per al desenvolupament i la sensibilització social consisteix
en el conjunt d’accions que afavoreixen una millor percepció de la
societat envers les causes i els problemes que afecten els països
empobrits, i que estimulen la solidaritat i la cooperació actives amb
aquests.
Normativa reguladora:
1.
2.

Llei 9/2005, de 21 de juny, (BOIB, nú.99 de 30/06/05) de cooperació per al
desenvolupament
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament.

