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Uma nova cooperação para outro desenvolvimento

Coferência Pública apresentando as conclusões do Seminário e documentação final

A Secoya participou do encontro promovido em Genebra/Suíça no final de outubro 2012 pelo
Movimento de Cooperação Internacional - MCI que reuniu seus principais parceiros para as
comemorações de seu 50º aniversário. O objetivo do encontro voltou-se essencialmente para a
avaliação desse meio século de atividades tanto com seus parceiros do sul quanto com as
ONG´s do Norte, em particular as associações de Genebra/Suíça bem como para aprofundar o
debate em relação à Cooperação internacional, seus desafios e perspectivas.

Coferência Pública apresentando as conclusões do Seminário e documentação final

Vale lembrar que o MCI é uma das instituições que fundaram a Federação Genebrina de
Cooperação – FGC, plataforma que articula instituições da Suíça que acompanham projetos de
cooperação no sul financiados por prefeituras de Genebra bem como do estado Suíço.

Esse processo de reflexão envolveu a realização de três Seminários públicos no decorrer do
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primeiro semestre 2012, com o objetivo de aprofundar o debate a respeito: das contribuições e
limites do sistema das Nações Unidas; o papel da Suíça e de Genebra na cooperação
internacional; a realidade pós convenção de Bandung (1955) que favoreceu a caminhada para
a independência de numerosos territórios sob domínio colonial bem como a emergência de
movimentos de liberação nacional.

Grupo de Trabalho dos Povos Indígenas

O seminário organizado no final de outubro reuniu parceiros da Argentina, Colômbia, Peru,
Uruguay, Timor-Leste, Haiti e Brasil, que, durante uma semana, participaram de Grupos de
Trabalho voltadas para os seguintes temas: povos autóctones; economia solidária e formação.
Pelo grupo dos povos autóctones, do Brasil, participaram Sônia Gajajara, Coordenadora da
Coordenação das Organizações e Povos Indígenas da Amazônia brasileira-Coiab e Silvio
Cavuscens representando a Secoya. Encontros públicos foram realizados para divulgação dos
resultados desses Grupos de Trabalhos.

Encontro informativo com os representantes do MCI no Alto Comissariado da ONU para
Direitos Humanos

A seguir, na integra em espanhol, poderão acessar baixar o Documento Final do Seminário do
MCI, intitulado: “Uma nova Cooperação para outro desenvolvimento”. Este assume uma visão
significativamente comprometida do MCI em relação aos novos desafios da cooperação
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internacional e da solidariedade norte/sul.
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