
Grup Municipal Independents Per Fornells  
 

MOCIÓ DE SOLIDARITAT INTERNACIONAL CONTRA LA REGRESSIÓ DE DRETS 
FONAMENTALS, CIVILS I POLÍTICS A NIVELL MUNDIAL  
 

 
ANTECEDENTS 

 
En els darrers mesos, i atenent a diferents causes, s'està produint regressions profundes i              
preocupants en l’àmbit de les democràcies i els drets humans, civils i polítics arreu del món.                
Governs de caire populista conservador, cops d’estat militars o règims autoritaris en són             
sovint la principal causa però no l’única. Els interessos geopolítics de les grans potències              
com els Estats Units i la Xina s’amaguen rere les decisions preses en molts conflictes               
armats. La retirada de les tropes nord americanes pactada amb Turquia va deixar la              
població kurda del nord de Síria i el sud de Turquia en una situació vulnerable davant les                 
tropes paramilitars i els rebels d’Estat Islàmic. Al Líban, seguint la inacció del govern i les                
encara vives espurnes de les primaveres àrabs, la població porta mesos mobilitzant-se            
demanant canvis i avenços democràtics que redueixin les desigualtats. En paral·lel, les            
protestes a Hong Kong i a Xile reclamant respecte als drets civils i polítics a la primera i                  
reduir les desigualtats a la segona, han provocat ja diversos morts. Per últim, Bolívia ha               
viscut un cop d’estat militar que ha enderrocat el govern legítim d’Evo Morales i ha donat la                 
presidència a la ultraconservadora Jeanine Áñez, que ja ha rebut el suport de diversos              
estats.  
Davant de totes aquestes regressions en l’àmbit dels drets reconeguts a les Nacions Unides              
tant individuals com col·lectius, d’abusos de poder en la governança en l’escenari            
internacional, 
 
 

PROPOSEM 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar al Govern municipal de Fornells de la Selva a declarar-se en contra de la 
regressió de drets fonamentals i la violació flagrant en termes democràtics a totes les 
regions citades anteriorment 
 
SEGON.- Col·laborar amb totes aquelles activitats que es donin a terme per condemnar els 
fets tant en el marc polític com en el de la cooperació internacional, tant sigui d’abast local 
com més general 
 
TERCER.- Seguir recolzant totes les entitats que promouen, defensen i practiquen la 
solidaritat internacional, la defensa dels drets humans, la cooperació internacional al 
desenvolupament, l’ajuda humanitària i d’emergència i els processos de democratització. 
 
 
 
Fornells de la Selva, 15 de novembre de 2019 
 


