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PRESENTACIÓ

El Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles (o Fòrum pels Drets dels Pobles) és una trobada mundial que tindrà 
lloc entre el 23 i el 26 d'abril a Girona, en el marc del cicle de fòrums mundials temàtics que se celebren durant el 2010 i que  
coordina el Fòrum Social Mundial. 

Organitzat pel CIEMEN i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, el Fòrum pels Drets dels Pobles vol aplegar representants de 
moviments socials, culturals, polítics i sindicals de nacions sense estat i pobles 
originaris d'arreu del món, amb l'objectiu de constituir la  Xarxa Mundial pels 
Drets Col·lectius dels Pobles.

Durant els quatre dies que durarà la trobada, els participants convidats prendran 
part en conferències, debats i altres actes públics en tant que representants de 
partits polítics, moviments o organitzacions socials, governs autònoms, 
o  qualsevol  altra  instància  de  representació  que  defensi  l'exercici  dels  drets 
col·lectius dels pobles. Alhora, hi seran convidats intel·lectuals, així com centres 
de  recerca  o  organitzacions  internacionals  que  es  dediquin,  com  a  part 
fonamental  de  la  seva  tasca,  a  la  defensa  dels  drets  col·lectius  dels  pobles 
minoritaris.

El Fòrum pels Drets dels Pobles vol aplegar organitzacions d'arreu del món, de manera que el màxim nombre possible de 
nacions sense Estat hi estiguin representades. D'entre els participants confirmats  hi ha representats el Quebec, Còrsega, el 
Kurdistan, Galícia, les Illes Fèroe, el poble sami i Bretanya -vegeu la secció Participants per trobar el llistat complet-.

Pel que fa al calendari, hi haurà actes entre els dies 23 i 26 d'abril, i el contingut principal del Fòrum es dividirà en dues parts:  
una primera de debat i reflexió, i una segona de discussió i constitució de la Xarxa Mundial pels drets Col·lectius dels 
Pobles. Paral·lelament a aquestes activitats, hi haurà concerts, presentacions públiques, i la participació dels representants, en 
qualitat d'observadors internacionals, a la Consulta sobre la Independència que el 25 d'abril se celebra a Girona. 
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PARTICIPANTS

PAÍS ORGANITZACIÓ PERSONA DESCRIPCIÓ

Quebec Parti Quebécois Daniel Turp Vicepresident del PQ, doctor en dret constitucional

Galícia Fundació Galiza Sempre Xosé Manuel Beiras President, exdiputat del BNG

Galícia Fundació Galiza Sempre Xabier Macias

Illes Fèroe Partit per la Independència Sjurdur Skaale Exdiputat al Parlament danès, diputat al Parlament feroès

Còrsega Sindicatu di i Travagliadori Corsi Jean-Luc Morucci Responsable relacions internacionals del STC

Vall d'Aosta Syndicat Autonome de la Vallée d'Aoste Guido Corniolo Secretari General del SAVT

Vall d'Aosta Syndicat Autonome de la Vallée d'Aoste Alessia Demé

Vall d'Aosta Govern autònom Alberto Bertoni Conseller regional

Bretanya Partit Bretó Christian Troadec Alcalde de Carhaix-Plouguer (Karaez-Plougêr)

Bretanya CONSEU Yann Chouq Jurista

Bretanya Bretagne Reunie Jonathan Gillaume

Bretanya Eflamm Le Bihan

Gal·les CONSEU Ned Thomas Director del centre Mercator de la Universitat de Gal·les Aberystwyth

Gal·les Universitat de Gal·les Patrick Carlin Catedràtic de llengua

Flandes Aliança Lliure Europea (ALE) Erik Defoort Director de l'ALE

Maputxes Wallmapuwen Gustavo Quilaqueo President del partit Wallmapuwen

Kurdistan Nord BDP (Partit de la Pau i la Democràcia) Bekir Kaya Alcalde de Wan

Kurdistan Nord BDP (Partit de la Pau i la Democràcia) Eyyup Doru

Guatemala Convergencia Nacional Maya Waqib'Kej Rosa María del Carmen Chavez 
Juárez

Membre

Friül CONSEU Ferrucio Clavora Representant del Friül a la CONSEU

Amazic Congrés Mundial Amazic (CMA) Belkacem Lounes President del CMA

Amazic Congrés Mundial Amazic (CMA) Khalid Zerrari

Kosovo Vetevendosje! Vlora Haxhimehmeti Activista de Vetevendosje! (Autodeterminació!)

Cornualla Cornish Stannary Parliament John Cutcliffe

Palestina Al-mubadara - Iniciativa Nacional Palestina Loai Mahmoud Saleh Attawa
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Brasil IBASE Moema Miranda

Colòmbia Viva la Ciudadanía Pedro Santana

País Basc Udalbiltza Lander Etxebarría Ex-regidor de Bilbao

País Basc Udalbiltza Espe Iriarte Ex-regidora de Pamplona

País Basc Herriak Aske Oier Imaz Membre del Consell Internacional del Fòrum Social Mundial

País Basc Aliança Lliure Europea Eva Bidania

Illes Comores Afif Mshangama Jurista

Equador Universitat Indígena d'Equador INPIA Luis Macas Rector de la Universitat Indígena d'Equador
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CALENDARI D'ACTIVITATS

Els principals actes previstos per a la premsa en el marc del Fòrum pels Drets dels Pobles són els següents:

• 23 D’ABRIL – Inauguració i  parlaments públics de les delegacions internacionals (19h, Jardí de la Infància, Girona)

• 26 D’ABRIL – Roda de premsa a la Facultat d’Econòmiques de la UdG (Per confirmar)

Programa general

DIVENDRES 23 D’ABRIL

18:45h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona: benvinguda institucional als delegats internacionals

19:00h, Jardí de la Infància, Acte de presentació del Fòrum i parlaments de les delegacions internacionals

20:00h, al Jardí de la Infància, Concert d’inauguració del Fòrum amb el grup La Carrau

DISSABTE 24 D’ABRIL

Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona (Campus de Montilivi)

9 a 10h, inscripcions al Fòrum

10 a 12h, Taula rodona: “Els drets col·lectius en el marc dels drets humans”. 

Introducció institucional a càrrec de David Minoves, Director General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de 
la Generalitat de Catalunya, i Carles Riera, vicepresident del CIEMEN

Intervindran:

• Lander Etxebarría, Udalbiltza (País Basc) 
• Yann Choucq, advocat (Bretanya) 
• Bekir Kaya, alcalde de Wan (Kurdistan Nord) 
• Hocine Azem (Cabília algeriana)
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• Loai Mahmoud Saleh, Iniciativa Nacional (Palestina) 

• Aureli Argemí, CIEMEN (Països Catalans)

12h a 14h, Taula rodona: “Experiències d’exercici del dret a l’autodeterminació”

Introdueix: Gemma Clarissió, representant de Girona Decideix!

• Vlora Haxhimehmeti, Vetevendosje! Moviment per l’Autodeterminació (Kosovo)
• Afif Mshangama (Illes Comores)
• Sjurdur Skaale, diputat al Parlament de les Illes Fèroe (Dinamarca) 
• Luis Macas, rector de la Universitat Indígena d’Equador 

Tarda: Debats en el marc del “Fòrum Crisi de Civilització”

16 a 18h, “Identitats, territoris, crisi ambiental i dret a decidir: visions crítiques d’un món insostenible”

Introdueix: Josep Sabaté, Jóvens en Defensa de l’Ebre (Països Catalans)

• Moema Miranda, IBASE (Brasil) 
• Patrick Carlin, Associació per la Llengua Gal·lesa (País de Gal·les) 
• Mahamoud Ali Ag Ali, moviment touareg (Mali) 
• Rosa Chávez Juárez, Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej (Guatemala) 
• Guido Corniolo, Sindicat Autònom de Treballadors de la Vall d’Aosta 

18 a 20h, “Diversitat, crisi de l’Estat-nació i globalització: quina és la vigència del dret a l’autodeterminació?”

• Roberto Espinoza, grup de treball “Fòrum Crisi de Civilització (Perú) 
• Daniel Turp, vicepresident del Partit Quebequès, expert en dret constitucional (Québec) 
• Jean-Luc Morucci, Sindicat de Treballadors Corsos (Còrsega) 
• Pedro Santana, Viva la Ciudadanía (Colòmbia) 
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DIUMENGE 25 D’ABRIL de 2010

Jornada nacional de consultes populars per la independència

www.referendumindependencia.cat

Durant tot el dia, observació electoral als col·legis de Girona i rodalies, per part dels delegats internacionals

DILLUNS 26 D’ABRIL DE 2010

A la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Girona, Campus de Montilivi

10 a 11h, obertura de la sessió:

• Xosé Manuel Beiras, president de la Fundació Galiza Sempre 
• Eyyup Doru, Kurdish Network 
• Daniel Turp, Partit Quebequès 
• Aureli Argemí, president del CIEMEN 

11 a 11.30h, ronda de presentació de les delegacions i lectura de les conclusions de les taules rodones de dissabte 24.

11.30 a 13h, aprovació dels estatuts i els objectius de la Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles.

13h, roda de premsa, a càrrec d’Aureli Argemí, president del CIEMEN, i David Minoves, director de Cooperació al 
Desenvolupament i Ajuda Humanitària de la Generalitat de Catalunya, i observadors internacionals.

14h, dinar.

15 a 18h, debat sobre el document fundacional de la Xarxa.
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DOCUMENT BASE

La Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles vol ser un espai de trobada i acció conjunta dels pobles i nacions sense estat  
i originaris d'arreu del món, per tal d'unir esforços per a fer progressar el reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació  
dels pobles en l'era de la globalització.

1. Antecedents

a) La CONSEU
L'any 1985 es van reunir per primera vegada els pobles i nacions sense estat 
d'Europa per  a  constituir  la  Conferència  de Nacions  sense  Estat  d'Europa,  la 
CONSEU. Es tractava d'acompanyar el procés de construcció europea amb una 
plataforma dels pobles sense estat que sumés esforços polítics cap a l'articulació 
d'una Unió Europea qui hauria:

• de ser respectuosa amb els drets culturals i lingüístics de les comunitats 
nacionals sense estat propi, 

• d’acceptar  en  el  seu  interior  el  dret  democràtic  dels  pobles  a 
l'autodeterminació. 

A  principis  del  segle  XXI,  amb  la  Unió  Europa  dels  estats  ja  plenament 
constituïda i el nou escenari de la globalització econòmica, les diverses realitats 
dels pobles i nacions sense estat del món cobren una dimensió plenament global 
que obliga a:

• reformular els discursos al voltant del dret a l'autodeterminació dels pobles, la diversitat nacional, cultural i lingüística,  
més enllà dels estats constituïts; 

• configuració d'un nou ordre internacional d'acord amb aquesta diversitat. 
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b) Fòrum Social Mundial 2009: Primera pedra en l'articulació a escala mundial de les nacions sense estat i els 
pobles originaris

És en aquest context que el Fòrum Social Mundial, trobada a escala global de 
moviments socials i experiències de lluita al voltant de la idea d'un altre món 
possible,  esdevé  l'escenari  ideal  per  a  construir  un  nou  discurs  sobre  la 
globalització des de les nacions sense estat del món i els pobles originaris. Per 
això mateix, l'any 2008 el CIEMEN inicia una sèrie de reunions internacionals 
amb representants de partits, sindicats i moviments socials de les nacions sense 
estat d'Amèrica, d'Europa i del Pròxim Orient per tal d'articular un “Espai pels 
Drets Col·lectius dels Pobles” en el marc del Fòrum Social Mundial 2009, que va 
tenir lloc a Bélém do Pará (Brasil), en territori de l'Amazonia. El projecte es va 
realitzar  gràcies  al  finançament  de  l'Agència  Catalana  de  Cooperació  al 
Desenvolupament i de la Xunta de Galícia.

+info: http://autodeterminaciofsm2009.wordpress.com.

Aquesta  trobada,  que  va  aconseguir  situar  el  dret  a  l'autodeterminació  dels 
pobles entre els principals eixos temàtics del Fòrum Social Mundial, va aplegar representants dels pobles balutxi, kurd, cors,  
còrnic,  català,  basc,  gallec,  sard,  aimara,  maia,  maputxe,  quítxua,  tàmil,  amazic,  palestí  i  sahrauí,  entre d'altres.  D'aquesta  
trobada en va sortir l'acord de constituir formalment una Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles.
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2. Reforçar les lluites dels pobles i nacions per llur llibertat en l’era de la globalització
L'entrada del  món en l'era de la  globalització està marcant lentament  una sèrie de canvis en l'ordre internacional  i  en el  
discursos  que  en volen  definir  els  canvis.  A  l'inrevés  de  les  tendències  hegemòniques  al  segle  XIX  i  XX,  el  segle  de  la 
globalització està marcat  pel  progressiu reconeixement de la diversitat,  fins i  tot  de la  biodiversitat,  de pobles,  llengües i  
cultures que poblen la terra. Malgrat aquesta tendència a un major reconeixement de la diversitat, el món continua ordenat a  
partir del model decimonònic de l'Estat-nació, centralista i uniforme, que sovint nega l'existència política i/o cultural de nacions 
diferents a l'hegemònica que, no obstant això, es troben dins de les fronteres d'aquests Estats-nació.

a) Visió de l'escenari
Malgrat que sovint es vulgui fer veure el contrari, la realitat és que en els darrers vint anys han estat desenes les nacions que 
han  assolit  la  independència,  i  també  desenes  els  pobles  i  les  cultures  minoritàries  que  han  assolit  majors  graus  de  
reconeixement, d'autonomia o d'autogovern. No obstant això, encara som majoria els pobles i nacions sense estat i originaris 
que maldem perquè ens sigui reconegut el nostre dret fonamental com a poble, que és el dret a l'autodeterminació, amb la  
conseqüent independència política o construcció d'estats plurinacionals . Cal remarcar també que les transformacions del món 
a nivell global canvien els escenaris en què té lloc la nostra lluita per aquest dret i, degut a la creixent interdependència que està  
generant el  procés de la  globalització,  apropen cada vegada més les nostres respectives realitats.  Fins  el  punt  que no és 
possible ignorar les altres realitats nacionals no plenament reconegudes que, com la nostra -la catalana-, articulen políticament,  
culturalment, socialment també moviments i processos cap a l'exercici de l'autodeterminació.

No podríem ignorar, en aquest punt, el procés de reviscolament polític i cultural de les nacions originàries a l'Amèrica Llatina,  
encapçalades per les recents refundacions constitucionals de l'Equador i Bolívia, antics Estats-nació convertits ara en Estats 
Plurinacionals,  amb elevats  graus de reconeixement  del  dret  a  l'autodeterminació i  l'autogovern dels  nombrosos pobles i  
comunitats indígenes que els poblen.

Però tampoc podem passar per alt  l'enquistament de situacions tan deplorables com les del  Sàhara Occidental,  Palestina,  
Kurdistan o el País Basc, per la virulència de la repressió i l'enfrontament armat. O per la vulneració sistemàtica de desenes de 
drets humans i civils bàsics. Conflictes que tenen l'epicentre en el dret a l'autodeterminació i que posen de relleu la ineficàcia  
d'un ordre i i unes institucions internacionals que són mera corretja de transmissió de la sobirania dels estats, incapaços de 
sobreposar-se a les fronteres i els interessos creats i mantinguts per aquests, en benefici d'una governabilitat mundial al servei  
dels pobles i les persones. El darrer exemple d'aquesta injustícia la vam poder observar recentment en el cas de l'aniquilament  
físic del poble tàmil, a l'illa d'Sri Lanka, que havia aconseguit arrabassar a l'estat d'Sri Lanka una autonomia pròpia sobre els 
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territoris de majoria tàmil.

Ens  trobem,  en  definitiva,  en  una  època  de  creixent  interdependència  de  les  relacions  econòmiques,  socials,  culturals  i  
polítiques a escala global. Per tant, ens trobem també davant d'una època on els canvis polítics d'uns afectaran els altres.

b) Missió
La missió principal d'aquesta nova Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles és bastir un espai de trobada entre pobles i  
nacions sense estat i originaris d'arreu del món que a) permeti un millor coneixement recíproc dels discursos i les pràctiques al 
voltant de l'exercici dels respectius drets col·lectius, b) aplegui esforços de cara a una major visibilització dels respectius casos i,  
en  general,  de  l'existència  d'una  diversitat  nacional,  cultural  i  lingüística  no  reflectida  en  l'actual  configuració  de  l'ordre 
internacional.

c) Grans objectius estratègics

• Iniciatives conjuntes per fer avançar el reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació dels pobles; 
• Capacitat d'incidència del discurs de l'autodeterminació en fòrums internacionals, ja sigui a nivell d'estats (ONU), com 

a nivell de societat (Fòrum Social Mundial); 
• Coneixement mutu: Reforçar els respectius moviments autodeterministes, mitjançant l'intercanvi d'experiències; 
• Reflexió i pensament: Articular i renovar discursos referents a l'autodeterminació, en el nou marc de la globalització; 
• Crear llaços de  solidaritat i visibilització envers les retallades o vulneracions dels drets humans en general en les 

respectius pobles i nacions, especialment d'aquells drets humans (culturals, lingüístics, civils, polítics) relacionats amb la 
vulneració del dret col·lectiu fonamental a l'autodeterminació dels pobles. 
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3. El Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles. Girona, 23 a 26 d'abril de 2010
Entre el 23 i el 26 d'abril, la ciutat de Girona, als Països Catalans, acollirà el Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles, el  
congrés  fundacional  d'aquesta  xarxa  mundial.  Una trobada que  s'emmarca  en el  cicle  de  fòrums mundials  temàtics  que 
ompliran l'any 2010 de trobades temàtiques arreu del món, coordinades des del Fòrum Social Mundial.

a) Objectiu del Fòrum
El Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles és una iniciativa del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques 
i  les  Nacions (CIEMEN),  amb el  suport  de l'Agència  Catalana de Cooperació al  Desenvolupament.  El  CIEMEN vol  aplegar 
representants de moviments socials, culturals, polítics i sindicals de nacions sense estat i pobles originaris d'arreu del món, per  
tal de constituir la Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles.

b) Participants
Sempre d'acord amb les possibilitats econòmiques, el CIEMEN vol aplegar en aquest Fòrum Mundial representants del major 
nombre de nacions sense estat i pobles originaris del món, dels cinc continents. Depenent de cada cas, els participants poden  
ser  representants  d'un  partit,  d'un  moviment  o  organització  social,  d'una  associació  cultural,  d'un  govern  autònom o  de 
qualsevol altra instància de representació que defensi l'exercici dels drets col·lectius dels pobles.
Al Fòrum també hi seran convidats intel·lectuals, així com centres de recerca o organitzacions internacionals que es dediquin,  
com a part fonamental de la seva tasca, a la defensa dels drets col·lectius dels pobles minoritaris.

c) Calendari i esquema de continguts del Fòrum
El Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles se celebrarà a Girona, Països Catalans, entre el 23 i el 26 d'abril de 2010. El  
contingut del Fòrum es dividirà en dues parts: una primera de debat i reflexió, i una segona de discussió i constitució de la 
Xarxa Mundial pels drets Col·lectius dels Pobles. Vegeu Calendari d'activitats. 
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ANNEXOS. Activitats prèvies
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26 i 27 DE MARÇ - DONOSTIA

Jornades ‘Autodeterminació i diversitat al s. XXI’, acte previ al Fòrum pels Drets dels Pobles

• Les organitza Udalbiltza i CONSEU, i hi participen advocats i representants de diverses forces polítiques 
sobiranistes.

• L'acte serà la prèvia a la celebració del Fòrum pels Drets dels Pobles, del 23 al 26 d'abril a Girona.

DONOSTIA, 26 de març. La capital de Guipúscoa serà aquest cap de setmana l'escenari de les Jornades Internacionals 
Autodeterminació i diversitat el segle XXI: Els drets dels pobles en el marc dels drets humans. Es tracta d'un acte 
organitzat per l'associació de càrrecs electes bascos Udalbiltza i la Conferència de Nacions Sense Estat d'Europa (CONSEU), 
impulsada pel CIEMEN. Els debats giraran entorn a la qüestió dels drets col·lectius dels pobles des de tres perspectives 
diferents: el marc teòric, els exemples d'exercicis de sobirania, i els processos d'institucionalització. 

Entre els ponents previstos en destaquen els advocats August Gil-Matamala (Països Catalans), Yann Choucq (Bretanya) i Bill 
Bowrin (Regne Unit). També hi haurà Pep Cruanyes, president de la Plataforma pel Dret de Decidir, Tata Rafael Quispe, del 
Govern indígena del Qollasuyu, (Bolívia), el politòleg basc Julen Zabalo, l'exalcaldessa d'Amoroto Maribi Ugarteburu i 
representants del Sinn Féin irlandès i del Parlament del Kurdistan. Obriran l'acte els presidents de les dues entitats 
organitzadores, Loren Arkotxa i Aureli Argemí. 

Un dels principals objectius de les jornades és la redacció d'una proposta de declaració per presentar a organismes 
internacionals de defensa dels drets humans. L'acte també es planteja com una oportunitat per articular actors dels àmbits 
polític, social i acadèmic interessats en la qüestió dels drets col·lectius. 

A més a més, els debats d'aquest cap de setmana serviran d'escalfament per al Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels 
Pobles, la trobada internacional que se celebrarà a Girona a partir del proper 23 d'abril, i que durant quatre dies reunirà 
representants de pobles sense Estat d'arreu del món amb l'objectiu de teixir una xarxa que tingui els drets col·lectius i el dret a 
l'autodeterminació com a eix central. 

Podeu consultar el programa de les jornades a la següent adreça: http://nazioartekojardunaldiak2010.blogspot.com/  

Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles: www.forumpelsdretsdelspobles.cat
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FÒRUM PELS DRETS DELS POBLES – Dossier de premsa – www.forumpelsdretsdelspobles.cat

22 D'ABRIL – VALÈNCIA

Conferència 'Els drets col·lectius dels pobles en el marc dels drets humans'
Presentació oficial del Fòrum Mundial pels Drets dels Pobles. Tindrà lloc dijous, 22 d'abril, a les 18 hores a l’Aula Magna de la 
Nau, Universitat de València.

Hi intervenen:

• Aureli Argemí, president del CIEMEN 

• Daniel Turp, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Montreal; vicepresident del Partit Quebequès

Presenta:

• Vicent Maurí, Intersindical Valenciana

Organitzen:

Intersindical  Valenciana,  CIEMEN i  el  Fòrum 
Debats Universitat de València.
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