Inauguració de les VII Jornades de Cooperació Internacional. 11/03/03

És per a mi una satisfacció assistir a l'acte d'inauguració d'una nova edició de les Jornades de Cooperació
Internacional i Solidaritat, aquest any dedicades a un tema tan actual i important com és el de la
immigració, en definitiva, l'altra cara de l'emigració. Un tema en el qual hi ha d'haver una gran
sensibilització social perquè en bona part marcarà el futur de la nostra societat i especialment en el nostre
entorn, en el qual durant els últims anys la immigració ha produït un increment de població molt important
en valor absolut i enorme en valor relatiu.
Les Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat tenen ja una trajectòria extensa a la nostra
universitat. Van ser pensades per a sensibilitzar la comunitat universitària sobre diferents temes
relacionats amb la cooperació al desenvolupament i així han anat abordant any rere any distints temes
d'interès i actualitat. El curs passat es van centrar en la globalització, més concretament en la globalització
que ens agradaria veure en funcionament i que no obstant no és la que s'imposa en el món en aquests
moments.
El tema elegit per a aquest any, immigració-emigració és un dels més actuals i interessants des del punt
de vista econòmic, cultural i social. En les diferents conferències, seminaris i taules redones es tractaran
diversos aspectes del tema, com el gènere en les migracions, els moviments migratoris en la història
d'Espanya, les polítiques espanyoles d'immigració, les polítiques socials de la immigració a la Comunitat
Valenciana, etc. Tots exposats per especialistes en la matèria, per la qual cosa tenen assegurada la
qualitat els resultats que es pretenen obtindre.
Per això, en primer lloc, vull expressar la meua més sincera felicitació als participants d'aquestes
Jornades per la possibilitat que tindran d'analitzar aquest tema en profunditat, dirigits per persones de
reconegut prestigi. Vull igualment donar la meua enhorabona als organitzadors, el Vicerectorat de
Cooperació Internacional a través de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, per la
preocupació i dedicació encomiable que demostren perquè cada edició de les Jornades resulte millor que
l'anterior i per tot l'important treball que vénen desenvolupant.
Aquest any, per desgràcia, iniciem les VII Jornades de Cooperació Internacional amb una quasi imminent
confrontació bèl·lica d'efectes impredictibles que ningú sap com ens pot afectar. Per això resulta
impossible no fer referència en aquesta inauguració a aquesta situació, i al mateix temps volem
manifestar el nostre desig d'unir-nos al clam contra la guerra, expressió que des de primers de febrer està
tenint lloc per milions de persones arreu del món, persones que reclamen simplement una oportunitat per
a la pau.
Una pau que exigeix una cultura cívica basada en els drets individuals de la persona humana i en el
reconeixement de les necessitats col·lectives de tots els pobles del planeta, una pau que permeta
l'existència d'una societat plural i multicultural, que defense la universalització de la dignitat dels éssers
humans i els drets de l'home com a bé universal.
La globalització econòmica actual ha creat un món interconnectat i interdependent en matèria de
comunicacions, d'intercanvis comercials, tecnològics o financers, però no ha sigut capaç de pensar en el
vincle social que ens uneix a tots més enllà de l'estat nacional. Si aquest vincle existira, les migracions no
es comptabilitzarien com un problema sinó com una solució, i el debat d'aquests dies seria un altre.
La interdependència pot construir-se sobre la ciutadania nacional o sobre la condició de ser personal,
sobre la por o sobre la solidaritat, sobre l'odi o sobre el respecte mutu, sobre el xoc de civilitzacions o
sobre la família humana amb la seua diversitat de cultures, però al final, el que ens vincula com a éssers
humans no és tant saber d'on venim o de quin país som, sinó cap on volem anar i amb qui volem viure.
Aquest és el desafiament del fenomen de les migracions econòmiques que avui dia desplacen 125 milions
de persones per tot el món. Espere que al llarg de les distintes sessions d'aquestes Jornades,
s'aprofundisca en aquestes idees i s'aclarisquen conceptes sobre aquests temes.
Us desitge a tots el màxim aprofitament de les jornades i reitere les meues felicitacions.
Moltes gràcies.

Queden inaugurades les VII Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat.
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