
Acompanyament polític com a estratègia de Cooperació per al Desenvolupament

Els processos de les

comunitats en resistència a

Colòmbia, Guatemala, Mèxic

i Palestina

.

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

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 repercus-
sions té tant a nivell nacional com
internacional, així com les relacions entre
els governs locals i els finançadors
internacionals.

Divendres 9 Febrer, 19.30h

La importància de l’acompanyament en
organitzacions socials i de drets

humans a Colòmbia.

Intervindra:
Bethy Puerto, Defensora de “Derechos
Humanos”, membre de diverses organitzacions
per la defensa dels drets humans a Colòmbia.

“Nos proponemos consolidar un movimiento nacional
participativo en el que trabajamos en torno a
descubrir, denunciar y erradicar para siempre las
estrategias, métodos y modelos criminales
desarrollados por el Estado, que se pretende perpetuar
por medio de la impunidad” Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.

Passi d’un documental que explica la història del
Moviment de Víctimes de Crims d’Estat de Colòmbia i
les propostes que en matèria de consolidació
organitzativa s’han construït des de les trobades
regionals (...) El moviment denuncia el procés
d’impunitat que ha representat la denominada
negociació entre l’estat i els paramilitars que practica
el govern d’Alvaro Uribe.

“Acompaz”

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

Programa gener-febrer


