EL NOSTRE
TREBALL DE
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
PER AL
DESENVOLUPAMENT

Parlar de desenvolupament no és parlar només de ajuda o de cooperació, ni de bon tros de caritat. És entendre que viure en un món més just implica aconseguir el respecte dels drets de totes
les persones, en qualsevol part del món per aixó treballem per una cooperación internacional
transformadora, que construïsca nous models on les persones siguen el primer.
Acompanyem i donem suport a organitzacions sindicals i socials del Sud en els seus processos
de desenvolupament, de lluita i de reivindicació: amb aquestes compartim objectius i formes de
treball tant per actuar als seus països com per posicionar-nos al nostre.
Els nostres proyectes i accions s’adrecen a millorar les condicions de vida de les persones tenint
com a eixos imprescindibles la defensa i la promoció dels seus drets econòmics i socials, la
participació democràtica, la igualtat entre homes i dones i la reivindicació i la denúncia enfront
de les agressions d´un sistema econòmic inhumà.

NICARAGUA
A Nicaragua col·laborem amb organitzacions de treballadors i
treballadores del camp, sindicats, cooperatives i pagesia associada, que lluiten per mantenir la propietat de les seues terres, i
assolir la productivitat i l´autogestió d´aquestes. A més, acompanyem el procés d´enfortiment organitzatiu de les cooperatives
agrícoles amb l ´objectiu d´aconseguir un model econòmic sostenible i solidari, capaç de garantir els drets laborals, econòmics
i socials a la pagesia nicaragüenca, enfortint l´autonomia de la
dona i respectant el medi ambient.
La nostra contrapart a aquest país és el Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural (CIPRES).

EL SALVADOR
A través de l’Asociación Comunitaria Unida por el Agua i la Agricultura (ACUA), donem suport a famílies rurals de la serralada del
Bálsamo, amb el desenvolupament de projectes per a la promoció de sistemes de producció sostenibles enfocats a garantir la
seguretat i sobirania alimentària.
Paral·lelament, amb la finalitat d’enfortir l’enfocament de drets en
el marc de projectes de productivitat agropecuària, es desenvolupen accions de formació i conscienciació a la població camperola sobre l’accés a l’alimentació amb la finalitat de reivindicar els
seus drets a l’alimentació, a l’aigua i a la terra com a drets fonamentals, així com d’incidència política, en un context de buit legal
que tant en l’àmbit nacional com local hi ha sobre l’alimentació.

EL NOSTRE TREBALL A GUATEMALA
La Fundació Pau i Solidaritat PV dóna suport a projectes de desenvolupament a Guatemala des de l’any 1993. El treball que s’ha desenvolupat se
centra en dues línies principals d’actuació.
D’una banda s’ha donat suport a organitzacions de drets humans i organitzacions sindicals que promovien la defensa dels drets laborals de les
treballadores de maquiles a Guatemala i també en coordinació amb organitzacions de tota Amèrica Central. En aquest sentit, a través del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), i de diverses
organitzacions sindicals, entre els anys 1997 i 2005 es va donar suport
a un programa dirigit a la promoció i defensa dels drets laborals en les
empreses maquiladores de Guatemala.
La segona línia d’actuació, en la qual treballem actualment, se centra en el suport a organitzacions
que promouen el desenvolupament rural a tots els nivells, econòmic, social, mediambiental, i amb
especial èmfasi en l’àmbit de defensa i promoció dels drets dels pobles indígenes maia.
En aquesta línia de desenvolupament rural integral i sostenible, s’han donat suport a diverses organitzacions civils que treballen amb la pagesia indígena guatemalenca, per millorar les seues condicions de vida i enfortir les seues organitzacions locals, amb l’objectiu de promoure la seua participació social i que siguen ells/elles qui protagonitzen els processos de presa de decisions que afecten
la seua vida i entorn natural.
Algunes de les organitzacions a què s’han donat suport són la Unión de Agricultores Minifundistas
(UAM), l’Asociación Pro-Agua del Pueblo (ADP), SEMBRA i el Centro de Estudios Integrales y de Desarrollo Comunal (CEIDEC).
Els projecte executats en aquesta línea han sigut nombrosos. En l’actualitat estem col·laborant amb
la Unión de Agricultores Minifundistas (UAM).
Donem suport al desenvolupament socioeconòmic sostenible i inclusiu de la població indígena i
camperola de la zona occidental de Guatemala.
Treballem amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població indígena camperola, donant
suport al seu dret a la seguretat alimentària i nutricional, i lluitant contra la desnutrició i els problemes de salut crònics que afecten especialment xiquetes i dones; juntament amb el desenvolupament d’accions que afavoreixen la millora de l’hàbitat i la salut comunitària.

EL NOSTRE TREBALL A CHIAPAS - MÈXIC
El treball de la Fundació Pau i Solidaritat PV a Chiapas s’inicia en l’any 1994 i des
d’aleshores s’ha desenvolupat ininterrompudament fins avui, ampliant-se el programa de desenvolupament a diversos municipis i comunitats.
A través de l’organització El Puente SC, donem suport a les comunitats camperoles indígenes de Chiapas en la construcció del seu model de desenvolupament
rural sostenible, un model que es concep no solament com l’augment dels recursos econòmics, sinó com un exercici de dignitat, un exercici dels drets que els
han sigut negats: la propietat de la terra on viuen i treballen, la salut, l’educació,
la participació, la cultura.
Els projectes desenvolupats s’emmarquen dins del procés per al desenvolupament rural de les comunitats indígenes de la regió de Los Altos i Selva-Norte de Chiapas, concretament dels municipis
de Yajalón, Tila, Tumbalá, Pantelh´o i San Cristóbal, que des de principis dels anys noranta s’impulsen
per diferents organitzacions de la regió.
Inicialment les primeres accions a què va donar suport Pau i Solidaritat es van centrar a abordar de
manera integral el problema del desenvolupament sostenible de la microregió des de la perspectiva
de la participació comunitària, especialment en aspectes de producció d’aliments bàsics, de l’aprofitament racional dels recursos i de la necessària capacitació dels productors, dones i homes. Tot
això promovent l’enfortiment de llaços d’organització intercomunitària que tingueren com a meta
l’autogestió del seu propi desenvolupament.
Posteriorment, es van desenvolupar projectes que tenien com a objectiu la millora de l’hàbitat comunitari, on a més de l’escassetat d’aliments, una segona prioritat identificada per la població local era
la millora de les condicions de salut ambiental, generadores de la major part de malalties greus que
afecten la població. I per això es va intervenir en tres línies d’actuació: la dotació de sistemes d’aigua
potable en les comunitats, la introducció de cuines millorades, i la introducció d’energia elèctrica en
les comunitats que en manquen.
Posteriorment es va introduir una nova línia de treball consistent en la introducció en les accions de
desenvolupament del diagnòstic i manteniment de filtres purificadors instal·lats en les comunitats
indígenes des de l’any 2002.
A partir d’aquest moment, les accions d’El Puente incorporen aquestes 4 línies de treball relacionades amb la millora de l’hàbitat comunitari, a més de compatibilitzar-ho amb el sector de producció
de tecnologies apropiades, ja que totes les cuines millorades instal·lades en les comunitats són prèviament fabricades en els tallers escoles per població local.

Pau i Solidaritat som l’organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) de Comissions Obreres del País
Valencià, constituïda l’any 1992.
Promovem una cooperació internacional al desenvolupament
que enfortisca processos autònoms des de les bases socials i
destinada als grups de població més vulnerables.
Reivindiquem i portem a la pràctica el principi d’apropiació
democràtica on la societat civil organitzada participa i
s’implica en els problemes globals de desenvolupament.

Cofinançat per:

Duem a terme programes d’educació per al desenvolupament
amb els quals pretenem que la població valenciana comprenga
les causes de l’empobriment d’amplis sectors socials i des
d’eixe coneixement, participe en la defensa d’unes condicions
de vida i de treball dignes per a totes les persones.
CCOO PV destina el 0,7% de les quotes de l’afiliació a finançar
les nostres activitats.
On trobar-nos:
Carrer Convent Carmelites, 1 de València.
Tel. 963392646
pauisolidaritat@pv.ccoo.es
Més informació:
http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/

