
LES JERC INTERNACIONALITZEN A COLÒMBIA
EL CONFLICTE DELS PAÏSOS CATALANS
21.1.2010 Països Catalans
Una  delegació  de  les  Joventuts  d’Esquerra
Republicana de Catalunya (JERC) ha viatjat a
Colòmbia per  realitzar  una part  del projecte
de  cooperació  al  desenvolupament  que  va
iniciar  l’abril  passat  amb  la  Coorporación
Casa de la Juventud, una entitat que treballa
a través de l’educació popular dels i les joves
que  viuen  en  una  zona  en  conflicte.  El
projecte busca la inclusió dels i les joves en els diferents processos de
participació juvenil contemplats a la constitució del país, mitjançant un
procés de formació política desenvolupat a sis regions de Colòmbia i
una  integració  en  una  gran  escola  taller  nacional,  mitjançant  la
formació  política,  incentivant  la  participació  de  la  dona  en  els
esmentats  espais,  participació  que  entenem  com  el  fruit  de  la
capacitació i formació de la dona en igualtat de garanties.

La delegació del jovent independentista, formada per Laura Ribalaiga
(JERC-Rubí), Laia Grangé (JERC-Sant Andreu) i Daniel Mallén (JERC-
Cerdanyola del Vallès) han realitzat diversos contactes al país andí i ha
aprofitat per explicar la situació social, nacional i política dels Països
Catalans. Al llarg de la seva estada han participat a la Escuela Nacional de
Cuadros,  és  a  dir,  l’escola  de  formació  de  les  JUCO,  les  joventuts
comunistes,  per  conèixer  experiències  de  processos  revolucionaris  a
l’Amèrica del Sud. A més a més, les JERC s’han reunit amb Carlos Lozano,
candidat del Polo Democrático Alternativo a les eleccions a la Cambra de
Representants colombiana i director del setmanari comunista “La Voz”.

Entre altres, també s’han trobat amb membres de la Asamblea Nacional
de  Estudiantes  de  Secundaria  (ANDES),  amb  qui  les  JERC  han
establert  el  compromís  de  fer  de  nexe  amb  les  organitzacions
estudiantils  europees.  Per  altra  banda,  les  JERC s’han compromès  a
fer-los arribar el Pla de Dones de l’organització per tal de poder-lo aplicar a
la seva realitat com a organització i a fer de nexe al continent europeu. I en
l’àmbit  de l’ensenyament,  també s’han reunit  amb el sindicat  majoritari de
mestres Asociación Distrital de Educadores, que els han explicat el sistema
educatiu colombià i el fet diferencial dels indígenes.

Les JERC, altaveu a Europa de suport als estudiants colombians
A més a més,  les JERC han aprofitat  la presència de la delegació a
Colòmbia per reunir-se amb Guillermo Baquero, membre de l’executiva
de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (que forma
part de la Federación Latino Americana de Juventud, que manté un conveni
de  relacions  amb  el  Consell  Nacional  de  la  Joventut  de  Catalunya).  En
aquesta trobada, les JERC van adquirir el compromís de fer d’altaveu
del  conflicte  per  sensibilitzar  el  jovent  català  respecte  a  la  greu
problemàtica en matèria de drets humans que pateixen els estudiants
per part de l’Estat colombià i les milícies paramilitars, amb un alt nombre
d’assassinats  i  represaliats,  ja  que  les  forces  conservadores  veuen  la
universitat  com un pol  de  resistència  ideològica  als  monopolis  polítics  i
econòmics que controla l’Estat.
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Coneixement dels projectes productius de Viotá
La delegació va desplaçar-se a la regió de Cundinamarca per  visitar  els
projectes  cooperatius  del  municipi  de Viotá,  on el  Partit  Comunista  i  les
JUCO  desenvolupen  un  projecte  productiu  al  servei  de  trenta  famílies
desplaçades a causa del conflicte armat i de convivència permanent amb la
cultura del terror  que es viu arreu del país.  Entre les actuacions que s’hi
realitzen hi ha la generació d’empreses cooperatives vinculades a l’explotació
agrícola i el foment de la ramaderia. Les JERC valoren molt positivament els
valors republicans com la fraternitat, la cooperació i la solidaritat existents en
aquestes comunitats.

+INFO a www.jerc.cat/internacional

www.jerc.cat
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