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Compromís amb la solidaritat
i els drets humans

Les delegacions amb el professorat de la Comunitat Primavera. Juliol 2010 (D. Guitart)

U

STEC·STEs dóna suport a diverses iniciatives i propostes de
solidaritat, desenvolupament i educació en determinades
comunitats d’Amèrica Llatina, en concret a Guatemala i El
Salvador. Aquesta col·laboració ens permet d’aprofundir en el
coneixement de la seva realitat social i política.
En aquest full us presentem aquestes experiències amb
l’ànim de donar-les a conèixer i de prendre consciència sobre
les dificultats i les condicions en què treballen molts dels
col·lectius que malden per la defensa dels drets socials de les
seves comunitats.

Delegacions solidàries

Una experiència entre docents de Catalunya i de
Guatemala”
“El subdesenvolupament no és pas una etapa
cap al desenvolupament, sinó la conseqüència
històrica del desenvolupament aliè”
Eduardo Galeano

USTEC·STEs (IAC) i Entrepobles realitzem cada any les
anomenades “Delegacions Solidàries” que són un espai
d’intercanvi d’experiències i de realitats diferents, adreçades
principalment al professorat i professionals de l’educació, però
obertes a tothom que vulgui compartir, aportar, aprendre, donar
i rebre. Aquest estiu hem visitat Guatemala per conviure amb
la “Comunitat Primavera d’El Ixcán” on fa temps col·laborem
amb un projecte de beques d’estudi, per tal de donar suport als
estudis de peritatge agrònom, mecànica, magisteri i batxillerat.
Si voleu participar en aquesta experiència, a partir de gener
de 2011 poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Actualitat mundial

Solidaritat amb el professorat i el moviment popular
d’Hondures
A més d’un any del cop d’estat que va enderrocar el
president democràticament elegit, Manuel Zelaya, continuen
les lluites socials -moviment camperol, feminista, docent, etc.del poble hondureny, que han estat sistemàticament ignorades

per la premsa oficial internacional. USTEC·STEs (IAC) ens
solidaritzem amb el col·lectiu docent hondureny que pateix
la imposició de mesures neoliberals extremes, amb coacció i
repressió policial, que violen els drets humans, econòmics i
socials de tota la població.
Un dels sectors més actius en la defensa dels seus drets
laborals i socials és el col·lectiu docent, majoritàriament femení,
que sota diverses organitzacions està portant a terme una
contínua resistència activa davant les mesures neoliberals de
privatització de l’educació per part del govern actual.
La darrera acció violenta contra aquest col·lectiu va ser el
proppassat 26 d’agost, quan una manifestació de mestres va
resultat durament agredida amb profusió de gasos lacrimògens
per part de la policia i l’exèrcit, amb el resultat de quatre

persones ferides de consideració i nombroses detencions.
Davant aquesta greu situació de pèrdua de drets laborals i
de drets socials en defensa de l’educació pública, USTEC·STEs
(IAC) se solidaritza amb el professorat hondureny i dóna
suport a les diferents associacions docents alhora que exigeix
a les autoritats educatives del país que aturin les mesures de
privatització, que afectaran, no només el professorat, sinó
també les classes populars del poble hondureny.
Continuarem vigilant el curs dels esdeveniments i us
n’informarem puntualment. Trobareu més informació a
http://www.colprosumah.org/web/
http://feministascontraelgolpehn.blogspot.com/
www.laprensa.hn/Ediciones/2010/02/09/Noticias/Copemh-pone-aprueba-a-ministro-de-Educacion

El calendari de la Pau, la Solidaritat entre els Pobles i els Drets Humans
Durant tot el curs escolar hi ha moltes dates assenyalades que s’han fixat per rememorar determinades efemèrides i difondre tots
aquells valors associats a la Pau, la Solidaritat i els Drets Humans. En el marc escolar aquestes diades poden ser un excel·lent motiu
per sensibilitzar el nostre alumnat sobre la vigència dels Drets Humans com a legislació de referència a nivell mundial i per treballar
uns valors imprescindibles per a la dignitat humana. Cal assenyalar, però, que la pau i la solidaritat no depenen de diades concretes,
sinó que s’han de recordar tot l’any. Tanmateix considerem necessari difondre la seva existència per no oblidar el que cadascuna

1 gener
Jornada Mundial de la Pau
30 gener
Dia Escolar de la No-violència i la Pau
20 febrer
Dia Mundial de la Justícia
Social
8 març
Dia Internacional de les
Dones
Dia de les Nacions Unides
per als Drets de la Dona i la
Pau Internacional
21 març
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació
Racial
4 abril
Dia Internacional per a la
Sensibilització i Ajuda en la
Lluita contra les Mines

1 maig
Dia Internacional del Treball
21 maig
Dia Mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament (UNESCO)
24 maig
Dia Internacional de les
Dones per la Pau i el Desarmament
4 juny
Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de
l’Agressió
5 juny
Dia internacional del Medi
Ambient
12 juny
Dia Mundial contra el Treball Infantil
11 juliol
Dia Mundial de la Població

9 agost
Dia Internacional dels Pobles
Indígenes
31 agost
Dia Internacional de la
Solidaritat
21 setembre
Dia Internacional de la Pau
10 octubre
Dia Mundial contra la Pena
de Mort
17 octubre
Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa
24-30 octubre
Setmana del Desarmament
14 novembre
Dia Mundial contra l’Exclusió Social
25 novembre
Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència

contra les Dones
10 desembre
Dia Internacional dels Drets
Humans
18 desembre
Dia Internacional de les
Persones Migrants
20 desembre
Dia Internacional de la Solidaritat Humana
Suggeriments: escolliu
una data per classe i per
trimestre i treballeu-la.
Per a l’alumnat més
gran, poden buscar
per internet més dates
significatives, abans
d’escollir-ne una, sempre
que estiguin relacionades
amb aquesta temàtica.

Última
hora
La Coordinadora Tarragona

Patrimoni de la Pau ha estat
citada per un judici de faltes al
Jutjat de Tarragona, per unes
pintades al terra en una acció
emmarcada en la campanya
d’objecció fiscal a les despeses
militars.

Contactes

Barcelona: Rda Universitat, 29, 5è Telèfon: 933027606 (Llum Pellicer)
Girona: Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972202034 (Albert Batlle)
Lleida: Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973263032 (Jaume Añé)
Tarragona: August, 21 entl. 1a Telèfon 977235263 (Núria Torrallardona)

movisocials@sindicat.net

Objecció fiscal a la
despesa militar
Per a més informació:

http://tgnapau.blogspot.com

