Promoció de serveis bàsics i
desenvolupament econòmic,
comunitari i cultural
Colòmbia
Dret a una vida digna

Grup de treball en el marc del projecte.

La supervivència i el desenvolupament integral dels infants i
joves és una obligació assumida
per tots els països signants de
la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, tal com s’estableix a
l’article 6:
1. Els Estats membres reconeixen
que tot nen i nena té el dret intrínsec a la vida.
2. Els estats membres han d’assegurar al màxim possible, la supervivència i el desenvolupament
de l’infant.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Sumar-nos al compromís de
l’agenda 2030 per garantir
el dret a una vida digna per
als infants i joves d’arreu del
món.

L’aigua potable, l’alimentació,
la inclusió i la participació són
drets bàsics indispensables
per garantir un desenvolupament humà sostenible.

Col·laborant amb un projecte de la Fundación Huellas,
present a Colòmbia, sobre
promoció de serveis bàsics i
desenvolupament comunitari.

Durant el temps que ha durat el conflicte a Colòmbia
hi ha hagut 5,7 milions de víctimes de desplaçament
forçat, 220.000 morts, més de 25.000 persones
desaparegudes i gairebé 30.000 segrestos.
Moltes de les actuacions actuals a Colòmbia tenen el seu origen en les diverses vulneracions de drets
sorgides com a conseqüència del conflicte armat colombià de la dècada dels 60. S’estima que un 80% de
les persones amb les quals treballa la Fundación Huellas correspon a població desplaçada pel conflicte
armat, la qual cosa suposa que han viscut episodis de victimització de diversa índole en moments històrics
diferents. Cal tenir en compte que els assentaments on es treballa s’han constituït de manera irregular,
i això ocasiona que la presència institucional oficial sigui limitada i que, per tant, la població no compti
amb serveis bàsics com aigua potable, clavegueram, vies d’accés, serveis educatius de qualitat, etc. A tot
això se sumen les dificultats de convivència generades per la diversitat cultural que es deriva del propi
desplaçament intern.
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Grup de mares amb les quals treballa la Fundación Huellas.

S’estima que un 80% de les persones amb les quals treballa la
Fundación Huellas correspon a població desplaçada.
Les diverses problemàtiques del territori fan necessària l’existència de processos d’acompanyament organitzatiu comunitari, l’habilitació d’oportunitats productives i una ampliació de la cobertura
d’accés a l’aigua potable. Per això, el projecte proposa millorar les condicions de vida de les dones,
nenes i nens de la comunitat de la Vereda Granizal,
a través de (i) la promoció de drets i serveis bàsics,
(ii) el desenvolupament econòmic, (iii) l’enfortiment
organitzatiu i comunitari per a la sobirania alimentària a través de formació per al consum responsable i (iv) l’ampliació de les capacitats d’organització
comunitària de base que promoguin l’emprenedoria i enforteixin el teixit social i productiu.
Localització de Medellín, Colòmbia.

Aquest any des de SED volem impulsar la promoció de
la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots els nostres
projectes. Tenim la certesa que així contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si vols treballar el projecte
des d’aquesta perspectiva de la pau, accedeix al joc Declaració intergalàctica a través d’aquest enllaç: https://
sedcatalunya.cat/wp-content/uploads/2018/09/2.-eina-pasi.pdf
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