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La preocupant situació creada a la Zona deis Grans Llacs reclama 
urgentment la intervenció solidaria per mitja d'iniciatives que 
contribueixin a impulsar accions unitaries, com les que esta endegant la 
PLATAFORMA PERA LA SOLUCIÓ DELS CONFLICTES A LA 
ZONA DELS GRANS LLACS. 
La responsabilitat, per innacció, deis govems i organismes intemacionals 
en l'agreuj runent de la situació, sobretot des de 1994, malgrat !'evidencia 
deis fets s'ha de denunciar . Cal donar suport a mesures urgents i 
coordinarles a curt i mig termini, que incioguin un pla d'emergencia i 
mesures per a eventuals agreujaments de la situació. 

Alnb aquest motiu i, atenent la petició deis representants deis treballadors i 
treballadores d'aquest Ajuntament de destinar els descomptes salarials 
que es produeixin, com a consequencia de la vaga que es va convocar 
a nivell estatal pel passat dia onze de desembre en contra de la 
congelació salarial i perla defensa deis serveis públics, a cooperació i 
ajut humanitari pera la "Zona deis Graos Llacs" a I'África. 

Es proposa l'adopció de la següent mesura de govem: 

Destinar els descomptes que s'apliquin als treballadors i treballadores 
municipals, a causa del seguiment de la vaga del proppassat dia onze , a la 
Plataforma per a la solució deis conflictes a la zona deis Grans Llacs, ates 
el seu caracter for9a representatiu, ja que aplega més de cent cinquanta 
entitats vincularles al món de la solidaritat i de la cooperació per al 
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desenvolupament que s'han unit per endegar propostes que mobilitzin la 
societat civil i les institucions públiques a proposit de la greu situació en 
que es troba la zona deis Grans Llacs. Així mateix, pel seu major 
dinamisme i flexibilitat aquest tipus d'entitats, degudament coordinarles, 
representen una aj u da molt efica9, ja que detecten amb una visió més 
propera a la realitat les necessitats prioritaries deis afectats. En 
consequencia les seves actuacions són molt efectives, en proporció als 
recursos de que disposen. 


