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Assegurar la
cooperació

SEGRESTDECOOPERANTSEls segrest
durant dels cooperants catalans Andreu
Vilalta i Roque Pascual ha obert també el
debat sobre el tipus d’ajuda humanitària que

cal dur a terme en zones de risc com és el cas
del Sahel, a més de si és convenient pagar un
rescat en cas de segrest. Certs sectors han
qüestionat la perillositat que implica la

Caravana Solidària que anualment du a terme
l’ONG Barcelona Acció Solidària. L’entitat ha
reivindicat aquest model de cooperació, tot i
assegurar que s’estremaran les precaucions.•

Protegits dels riscs
de la cooperació
Les ONG
garanteixen la
seguretat dels
seus cooperants a
través d’anàlisis de
risc i n’asseguren
la integritat.
Això no obstant,
davant el possible
perill la darrera
decisió recau
sempre en la de
cada professional

Solidaris

PALMA Els segrest a Mauritània durant prop de nou mesos dels membres de l’ONG Barcelona Acció Solidària, Albert Vilalta i Roque Pascual,
ha tornat a posar sobre la taula la
problemàtica de la seguretat dels
cooperants que realitzen tasques
humanitàries en zones d’especial
risc o perill.
Primer de tot, cal remarcar que en
el fons es tracta d’una decisió estrictament personal. Les ONG avaluen
els riscs de la missió humanitària i
asseguren els cooperants davant
dels danys físics i psíquics que puguin sofrir a qualsevol part del món,
però la decisió d’assumir-los queda
a les mans de cada professional.
Cada organització protegeix els
seus cooperants i els voluntaris solidaris amb una assegurança, que pot
ser la que ofereix el Govern, algunes
comunitats autònomes o contractar
la que consideri més adequada, tenint en compte la tasca que realitzen. La meitat dels cooperants
tenen cobertura d’assegurança
col·lectiva de previsió social, finançada pel Govern i les principals
ONG, a les quals es poden acollir de
manera voluntària. La majoria
d’aquestes assegurances cobreixen
els sinistres o incidències ocorregudes durant el desenvolupament del
seu treball a l’estranger i indemnitzen en cas d’incapacitat perma-

nent, gran invalidesa, mort o danys
físics i psíquics ocasionats per un accident, atac o segrest.
Sobre el terreny, les organitzacions avaluen contínuament el grau
de perillositat al qual estan sotmesos. “Desenvolupam cobertures de
LESXIFRES

1.500
cooperants. A l’Estat hi ha prop
de 1.500 cooperants treballant a
tot el món, professionals que l’Estatut del Cooperant defineix com a
“persones físiques que participen
en l’execució, sobre el terreny, d’un
determinat instrument de cooperació internacional per al desenvolupament o d’ajuda humanitària”.•

risc, al final del dia fem un balanç
d’anàlisi de risc a què estam exposats i si aquest és acceptable, es continua amb la tasca humanitària”, explica el director d’operacions de
Metges sense Fronteres (MSF), Joan
Tubau. Per a les ONG sanitàries, els
criteris de valoració de risc solen ser
diferents, ja que “l’impacte de l’assistència” molts cops es dóna en escenaris de conflicte armat.
No obstant això, una cop determinat el grau de perillositat “correspon a cada un, de manera particular, assumir-ho o no”, assegura
Tubau. Des de la Coordinadora
d’ONG de desenvolupament
(CONGDE), Alberto de Castro indica
que, en general, les ONG “quan hi
ha avisos de seguretat de qualsevol
ambaixada seguim els procediments i qui no ho faci és un imprudent”. Encara que reconeix que “el
perill” et pot sorprendre en qualsevol lloc.• Efe

Les entitats protegeixen els seus cooperants
i voluntaris solidaris a través d’una
assegurança finançada pel Govern i les CA
Aquest tipus de serveis cobreixen les incidències
que es produeixin a l’estranger i estableixen
indemnitzacions en cas d’invalidesa o segrest

Tots els negocis es basen en el
principi d’obtenir uns beneficis
més grans que les despeses. I
com que les assegurances són,
al capdavall, un negoci, si vostè
té un cotxe trobarà la companyia que l’asseguri contra accidents, perquè l’estadística diu
que només s’accidentarà un
petit nombre dels vehicles assegurats, però difícilment l’asseguraran contra una catàstrofe
natural o contra un atemptat,
perquè quan es produeixen
aquests fets solen afectar un
nombre tan gran de vehicles
que les asseguradores començarien a fer duros a quatre pessetes.
Per a una companyia asseguradora, un cooperant solidari
és com un cotxe. És qüestió de
xifres, no de sensibilitat. Els cooperants que viatgen a països
conflictius o empobrits corren
més riscos que un turista que
va a un país ric, i per tant és
normal que la pòlissa d’un cooperant sigui més cara que la
d’un turista. Fins ara, el diferencial és raonable i sostenible.
Però resulta que d’un temps
cap aquí, els cooperants, especialment a algunes zones del
món, s’estan convertint en una
diana golosa per a la pirateria i
el terrorisme. Mentre els casos
siguin comptats, aquest risc es
podrà assegurar. Però si, malauradament, continua incrementant-se, el problema estarà
servit.
Es produirà un encariment de
les pòlisses d’assegurança dels
cooperants, i si la cosa s’embruta, les asseguradores podrien
acabar renunciant a cobrir determinats riscos.
Qui assegurarà aleshores la
cooperació? Qui garantirà que
els cooperants que vulguin
anar a treballar a zones conflictives ho facin amb les espatlles
cobertes? De qui serà la responsabilitat: d’aquestes persones,
de les ONG per a les quals treballen, o de les agències oficials
de cooperació?
Pel bé dels cooperants i per
garantir la continuïtat dels projectes de cooperació, convindria anar-ho aclarint.•

