Acompanyament polític com a estratègia de Cooperació per al Desenvolupament
Els processos de les
comunitats en resistència a
Colòmbia, Guatemala, Mèxic
i Palestina
A través d’aquest cicle ens volem aproximar
a l’acompanyament polític que realitzen les
organitzacions internacionals en països en
conflicte o post-conflicte, a través de
l’anàlisi de la feina que es realitza sobre el
terreny.
Al mateix temps volem analitzar la
perspectiva de treball polític que tenen
aquestes organitzacions i les organitzacions
locals que són acompanyades. Volem estudiar
.
el tema de la suposada neutralitat que
s’esmena en el treball de les organitzacions
que realitzen acompanyament polític, i això
ens mostrarà quina és l’aproximació al
conflicte que viuen els respectius països.
Quines són les repercussions de
l’acompanyament a nivell del treball que
realitzen sobre el terreny les organitzacions
locals, ¿ i l’impacte a curt i llarg termini en
les comunitats? Tractarem l’aspecte de la
denúncia, com es realitza i quines repercussions té tant a nivell nacional com
internacional, així com les relacions entre
els governs locals i els finançadors
internacionals.

Divendres 16 Febrer, 19.30h
L’Asociación Campesina del Valle del
Rio Cimitarra (ACVC): 10 anys de
resistències camperoles
Intervindran:
César Jérez. Assessor tècnic de la ACVC.
Alexia Guilera, Periodista

Passi del vídeo “Vida digna y desarrollo integral
en Magdalena Medio”
Fa 10 anys es va fundar l’ACVC, al caliu de les
mobilitzacions camperoles, les marxes de 1996, com
es diu en el camp del fet de sortir a la ciutat a
manifestar-se exigint drets. Les exigències eren i
segueixen sent les mateixes: salut, educació, serveis,
suport governamental a l’economia camperola, vies i
sobretot vida. Perquè “aquí viure mata, però d’aquí no
marxem”(...)El que passa a Magdalena Medio és senzill:
exclusió política, no distribució equitativa de la riquesa,
problemàtiques socioeconòmiques no resoltes i la
guerra que esdevé dels anteriors factors. De César
Jérez, Agència Premsa Rural.

Programa gener-febrer

Divendres 26 de gener, 19.30
Fermín Isaac Rodrigo Lázaro, Àlex
Juanmartí i membres d’ “Acompaz”.
Experiències d’acompanyament polític a
Colòmbia

Divendres 2 de febrer, 19.30
Robert Morral, Stella Mondragon
Les Comunitats de Pau i en resistència.
Una experiència de vida enmig de la
guerra. Comunitat San José de
Apartadó

Divendres 9 febrer, 19.30
Bethy Puerto
La importància de l’acompanyament en
organitzacions socials i de drets
humans a Colòmbia

Divendres 16 de febrer, 19.30
César Jérez
L’Asociación Campesina del Valle del Rio
Cimitarra (ACVC): 10 anys de
resistències camperoles

“Acompaz”

