Camps de solidaritat de SETEM
Tenen com a objectiu formar sobre les creixents desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica i reflexiva
sobre l’actual ordre mundial i impulsar l'activisme a Catalunya a favor de models més justos i respectuosos amb
els drets i la identitat dels pobles del Sud. En comparació amb un camp de treball, els camps de solidaritat
demanen més implicació, tant abans de marxar com a la seva tornada.
Abans de marxar, cal fer una formació obligatòria de 40 hores i, a la tornada, s'ha de participar en activitats de
difusió de la mateixa organització. Les inscripcions estan obertes de gener fins a març i cal passar per una
entrevista personal.
Per a participar en un camp de solidaritat cal:
- Tenir més de 18 anys.
- Tenir disponibilitat per a participar a les jornades formatives prèvies al viatge.
- Ser soci/a de SETEM (en cas de no ser-ho, podràs fer-te'n, mínim durant l'any que dura l'activitat).
PREU: Els voluntaris hauran de pagar una inscripció de 80€ per fer el Camp (abril) i una quota de 150€ (maig)
per a la formació (que també inclou l’assegurança), a més del bitllet d'avió.
Per a més informació, pots consultar la seva pàgina web aquí [1]

Brigades polítiques de solidaritat
L'objectiu de les brigades de solidaritat/acompanyament és la denúncia de tota la violació dels Drets Humans i
el suport moral a les comunitats afectades per un conflicte. El/la voluntari/a es desplaça al terreny amb
l’objectiu de prendre consciència de la situació real i de fer pressió, com a comunitat internacional, damunt dels
actors del conflicte.
· Qui organitza brigades? Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
Durant els mesos de juliol, agost i setembre les brigades solidàries d'acompanyament a Guatemala. La tasca de
l'acompanyament és la denúncia de tota violació dels Drets Humans, evitar les agressions a la població i donar
suport moral a les comunitats i a la població guatemalenca en el seu re-assentament.
· Per a participar en una brigada de solidaritat cal:
- Posar-se en contacte amb l’associació, amb temps suficient per a rebre informació de la situació de Guatemala
i de les organitzacions populars amb les quals han de treballar.
- Facilitar el propi perfil personal i els coneixements professionals i específics, amb l’objectiu de valorar
conjuntament amb les organitzacions guatemalenques en quines tasques es pot col·laborar millor.
Per a més informació: http://www.aapguatemala.org/ [2]
Peace Brigades Internacionals
PBI-Estado Español ofereix assistència i suport a projectes a Colòmbia, Guatemala, Mèxic i Nepal.
Per a participar a les activitats de Peace Brigades Internacionals en el terreny s'ha de complir amb els següents
requisits:
- Tenir un fort compromís amb el principi de la no-violència.
- Tenir coneixements de llengües estrangeres.
- Tenir discreció i diplomàcia.
- Ser una persona madura i, preferiblement, tenir més de 25 anys
Per a més informació: http://www.peacebrigades.org/ [3]
Etiquetes: cooperació [4], estiu [5], Voluntariat a l'estranger [6]
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