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FORO PARA LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS: DESTINO DERECHOS HUMANOS
VALÈNCIA, 25-26 DE ENERO DE 2019
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES
Más trabajo en red, un enfoque más transformador de la educación y la comunicación cambiando
relatos, menos burocracia en la gestión de los proyectos, y poner en el corazón de nuestro trabajo
la incidencia política, el fortalecimiento de la sociedad civil y la defensa de los Derechos Humanos
son algunas de las conclusiones que salieron del Foro para la Cooperación Internacional que
queremos: destino Derechos Humanos, organizado en València por la Coordinadora Valenciana de
ONGD el 25 y 26 de enero de 2019.
Más de un centenar de personas representantes de ONGD, entidades sociales, sindicatos,
universidad y administraciones públicas, junto a casi 40 ponentes, debatimos los retos más
importantes a los que nos enfrentamos en materia de cooperación internacional, economía
solidaria, comercio justo, trabajo decente, refugio y migraciones, educación, comunicación, y
fortalecimiento de la sociedad civil. También hablamos de líneas de acción para hacerles frente
que nos ayudarán a dibujar la hoja de ruta de la Coordinadora Valenciana de ONGD en los próximos
años.
Hubo conclusiones comunes a todas esas áreas temáticas que nos orientan sobre cómo seguir
trabajando:


Colocar la incidencia en el corazón de nuestro trabajo:
◦ ante los partidos políticos y las Administraciones autonómica, estatal y local para
avanzar hacia el respeto efectivo a los derechos humanos;
◦ trabajando en el fortalecimiento de nuestras socias en los países en los que trabajamos
para que realicen su propio trabajo de incidencia;
◦ y ampliando las temáticas sobre las que se realiza incidencia a aspectos como la
promoción de políticas que favorezcan la participación social (por ejemplo, en materia
migratoria, del derecho a la comunicación y del acceso a datos abiertos).



Creación y fortalecimiento de alianzas efectivas: con otras organizaciones sociales que
luchan contra la pobreza, universidades y otros agentes educativos, sindicatos, redes como
REAS y Enclau, y con los medios de comunicación.



Educar y comunicar para transformar,
◦ incorporando más creatividad en nuestras propuestas educativas y comunicativas:
“educar comunicando y comunicar educando”;
◦ construyendo narrativas accesibles que desmonten mitos y falsedades, alineadas con
la defensa de los derechos humanos y con el cambio de modelo económico y de
consumo;
◦ con protagonismo comunicativo de las organizaciones con las que trabajamos en los
países empobrecidos, de las ONGD como parte fundamental del tejido social Valenciano
y de las personas migrantes.



Fomentar instrumentos de cooperación menos burocráticos y una gestión que no nos haga
olvidar para qué trabajamos, es decir, fomentar que los instrumentos de cooperación de la
administración pública tengan como foco principal la cooperación de calidad y se adecuen
a la realidad y trabajo del sector,
◦ impulsando cambios de normativas para aumentar la eficacia y eficiencia de los
instrumentos, garantizando el seguimiento y evaluación adecuados de los procesos sin
aumentar la burocracia desproporcionada.
◦ mejorando la gestión del conocimiento y la atención a los procesos, la
profesionalización del sector y la coherencia interna con el impulso de modelos de
gestión alineado con nuestros valores.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD ya estamos trabajando en incorporar estas
conclusiones a nuestro trabajo y nuestras planificaciones estratégicas. En el camino nos
encontramos.
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FÒRUM PER A la COOPERACIÓ QUE VOLEM: DESTINACIÓ DRETS HUMANS
VALÈNCIA, 25-26 DE GENER DE 2019
RESUM DE LES CONCLUSIONS
Més treball en xarxa, un enfocament més transformador de l'educació i la comunicació canviant
relats, menys burocràcia en la gestió dels projectes, i posar en el cor del nostre treball la incidència
política, l'enfortiment de la societat civil i la defensa dels Drets Humans són algunes de les
conclusions que van eixir del Fòrum per a la Cooperació Internacional que volem: destinació Drets
Humans, organitzat a València per la Coordinadora Valenciana d’ONGD el 25 i 26 de gener de 2019.
Més d'un centenar de persones representants d’ONGD, entitats socials, sindicats, universitat i
administracions públiques, al costat de quasi 40 ponents, debatirem els reptes més importants als
quals ens enfrontem en matèria de cooperació internacional, economia solidària, comerç just,
treball decent, refugi i migracions, educació, comunicació, i enfortiment de la societat civil. També
vam parlar de línies d'acció per a fer-los front que ens ajudaran a dibuixar el full de ruta de la
Coordinadora Valenciana d’ONGD en els pròxims anys.
Va haver-hi conclusions comunes a totes aqueixes àrees temàtiques que ens orienten sobre com
continuar treballant:


Col·locar la incidència en el cor del nostre treball:
◦ davant els partits polítics i les Administracions autonòmica, estatal i local per a avançar
cap al respecte efectiu als drets humans;
◦ treballant en l'enfortiment de les nostres sòcies als països en els quals treballem perquè
facen el seu propi treball d'incidència;
◦ i ampliant les temàtiques sobre les quals es realitza incidència a aspectes com la
promoció de polítiques que afavorisquen la participació social (per exemple, en matèria
migratòria, del dret a la comunicació i de l'accés a dades obertes).



Creació i enfortiment d'aliances efectives: amb altres organitzacions socials que lluiten
contra la pobresa, amb universitats i altres agents educatius, sindicats, xarxes com a REAS
i Enclau, i amb els mitjans de comunicació.



Educar i comunicar per a transformar,
◦ incorporant més creativitat en les nostres propostes educatives i comunicatives:
“educar comunicant i comunicar educant”;
◦ construint narratives accessibles que desmunten mites i falsedats, alineades amb la
defensa dels drets humans i amb el canvi de model econòmic i de consum;
◦ amb protagonisme comunicatiu de les organitzacions amb les quals treballem als
països empobrits, de les ONGD com a part fonamental del teixit social Valencià i de les
persones migrants.



Fomentar instruments de cooperació menys burocràtics i una gestió que no ens faça oblidar
per a què treballem, és a dir, fomentar que els instruments de cooperació de l'administració
pública tinguen com a focus principal la cooperació de qualitat i s'adeqüen a la realitat i
treball del sector,
◦ impulsant canvis de normatives per a augmentar l'eficàcia i eficiència dels instruments,
garantint el seguiment i avaluació adequats dels processos sense augmentar la
burocràcia desproporcionada.
◦ millorant la gestió del coneixement i l'atenció als processos, la professionalització del
sector i la coherència interna amb l'impuls de models de gestió alineat amb els nostres
valors.

Des de la Coordinadora Valenciana d’ONGD ja estem treballant per a incorporar aquestes
conclusions al nostre treball i les nostres planificacions estratègiques. Ens trobem en camí.

