manifest per una solidaritat internacionalista

acsud las segovias país valencià

Donem suport als processos de canvi a Amèrica Llatina,
l'activisme al País Valencià i la coordinació amb altres
organitzacions i moviments socials del Nord i del Sud del
planeta que estan proposant alternatives.
Treballem conjuntament pel compliment dels drets humans
de totes les persones i de tots els pobles, per a construir eixe
altre món on càpiguen molts móns.
Reivindiquem el valor de la diversitat i l'autonomia enfront
d'una globalització homogeneïtzadora, centrant
específicament les nostres accions en l'acompanyament als
pobles indígenes en l'exercici del seu dret a
l'autodesenvolupament.
Establim relacions horitzontals amb altres col·lectius populars
del camp i les ciutats, basades en el coneixement previ, el
respecte a les seues maneres locals d'organització i
l'aprenentatge mutu. Perquè creiem que la caritat i el
paternalisme són tan sols altres formes de colonialisme.
Reflexionem sobre les causes de la desigualtat i busquem la
implicació de la societat del País Valencià en els processos
per a la seua superació, mitjançant accions de mobilització,
comunicació, denúncia i educació social.
Impulsem espais col·lectius d'incidència i participació, en
xarxa amb altres organitzacions i moviments socials amb els
quals compartim maneres de pensar i actuar.
Construïm canals participatius per al flux de la informació.
Perquè sabem que és des del coneixement d'altres punts de
vista que es poden imaginar noves realitats.
Actuem perquè les persones migrants que resideixen al nostre
país exercisquen de manera íntegra i inexcusable tots els
seus drets humans, inclosos els polítics, socials i culturals.
Denunciem el caràcter patriarcal de l'actual procés de
globalització, reconeixent el paper protagonista de les dones
com a subjectes del canvi i identificant-nos amb les
seues/nostres lluites emancipatòries.

Qui som?
L'Associació per a la Cooperació amb el Sud (ACSUD) Las
Segovias és una Organització No Governamental per al
Desenvolupament (ONGD), laica i independent.
Vam nàixer en 1986, en la regió de Las Segovias, al nord de
Nicaragua, com a expressió de suport solidari a la causa
sandinista. D'ací naix el nostre nom.
Actualment tenim presència en diferents llocs de l'Estat a
través d'organitzacions autònomes i federades.
Ens constituïm com una plataforma per a acompanyar els
pobles del Sud en l'exercici dels seus drets i la construcció del
model de vida que han triat i que els és negat. Un espai
col·lectiu de participació d'homes i dones, per a la
transformació creativa d'un sistema global injust que
condemna a la misèria i la marginació la immensa majoria
de la població mundial.

Transparència
Desenvolupar el nostre treball amb la màxima transparència
és part del nostre compromís solidari. Volem aprendre del
nostre treball en el Sud, per la qual cosa intentem donar el
marge més ampli de participació i auditoria social als
processos en què ens involucrem.
A més, hem iniciat un procés permanent d'avaluació externa
de les nostres accions, així com del funcionament de
l'organització en el seu conjunt, els resultats del qual són
accessibles al públic.
Som una entitat declarada d'utilitat pública i complim amb
els criteris de qualitat establerts per l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).
Els nostres comptes són aprovats en assemblea, auditats
anualment i publicats en la Memòria de treball de l'associació.

On estem?
Com a entitat valenciana tenim presència activa en les
distintes comarques del País Valencià. En aquest territori
enfoquem les nostres accions de mobilització social
(sensibilització, educació per al desenvolupament,
comunicació i incidència).
Concentrem les nostres accions de cooperació al
desenvolupament en Amèrica Llatina, especialment a
Guatemala i Equador. Allí acompanyem processos de
transformació a mig termini, en aliança amb les comunitats
de base, les seues organitzacions representatives i altres
col·lectius que els donen suport.

Sent soci/sòcia d'ACSUD Las Segovias...
... estaràs permanentment informada dels projectes i accions
que executa la teua organització, tant en el Nord com en el
Sud.
... rebràs de manera bimestral el butlletí SUDversió i la resta
de publicacions periòdiques.
... podràs proposar la celebració d'activitats en la teua comarca,
poble o ciutat i implicar-te en el treball dels grups locals.
... estaràs invitada a participar en la Trobada Associativa anual,
en la qual compartim un cap de setmana d'intercanvi amb
altres persones i col·lectius.
… tindràs la possibilitat d'accedir a instruments d'estalvi ètic,
i viatjar de manera responsable a Amèrica Llatina per a viure
la realitat dels seus pobles.
... coneixeràs i podràs ser part d'alternatives de producció i
consum per a la construcció de la sobirania alimentària.
... podràs influir en la presa de decisions de l'associació,
participar en l'Assemblea anual, accedir a la Memòria, els
comptes i els informes d'avaluació.

Com funcionem?
Aspirem a ser una organització plural, oberta i horitzontal. I
per això adoptem la figura jurídica d'associació, que fomenta
la participació interna.
L'òrgan sobirà és l'Assemblea, en la qual socis i sòcies ens
reunim anualment per a prendre decisions i fixar les línies
estratègiques de l'entitat. La Junta Directiva, triada per la dita
assemblea, és l'encarregada d'executar aquestes línies, que
són implementades en el dia a dia per un Equip Tècnic
conformat per un grup de persones capaces i compromeses.
Més enllà dels espais formals, els qui formem l'organització
podem participar mitjançant la web, el programa de ràdio
setmanal La Maldición de Malinche, el nostre butlletí periòdic
SUDversió, o en la Trobada anual, en la qual ens trobem les
persones interessades en el que fem.

Per què proposem que t'associes?
Perquè amb tu en serem més. Més persones, més veus, més
independents, més autònomes, més diverses.
Amb més capacitat per a continuar donant suport a processos
en el Sud i en el nostre entorn.
Amb més força per a canviar les coses.
Perquè creiem sincerament que aquest esforç val la pena.

