A WoMin apoiou intercâmbios locais
Uma breve directriz para as propostas
3 de Julho de 2014
Âmbito
Em 2014, a WoMin orçamentou intercâmbios para a América Latina. Os custos são no entanto,
demasiadamente elevados e apenas meia duzia de activistas terão a possibilidade de colaborar com este
intercâmbio. Após alguma reflexão, chegaram a uma conclusão que é melhor investir neste orçamento entre
grupos de mulheres afectados por actividades de extracção em vários paises onde a WoMin está ligada. O
mesmo irá apoiar o vossa pesquisa sobre acção participativa e sobretudo os seus objectivos em relação ao
estabelecimento de organisações e movimentos. Iremos continuar a apoiar em 2015 e possivelmente além
de 2015.

Objectivos dos intercâmbios
No âmbito de apoiar o estabelecimento de organizações e movimentos das senhoras, os intercâmbios são
considerados ferramentas fundamentais para efectuar os nossos esforços. Se os intercâmbios forem bem
concebidos eles são potentes no sentido de apoiar simultaneamente organização local, ajudam a
enriquecer conhecimento e sabedoria (consciência), estabelecem pontes entre organizações de mulheres de
geografias diferente e estabelecem solidariedade entre mulheres e portanto ofereçem apoio para o
estabelecimento de movimentos mais vastos de mulheres. Leia em conjunto, o poder de intercâmbios é
potencialmente grande!
A WoMin está comprometida a apoiar intercâmbios entre grupos de mulheres organizadas em geografias
diferentes com o objectivo de aprofundar organização e apoiar o estabelecimento dum movimento de
mulheres a lutar contra extrativismo destruidor. O nosso foco é nas mulheres de base e movimentar a
estabelecimento de mulheres afeectadas porque elas, e não os OGNs, serão as pessoas a prosseguiar
mudanças. O movimento irá estabelecer o seu poder e a sua voz.

Horário de intercâmbios e orçamento disponível
Os intercâmbios deverão ser efectuados e relatados em e antes de 30 de Dezembro de 2014. A WoMin pode
contribuir $4 000 por cada processo de intercâmbio.

Algumas ideias para ponder nos seus intercâmbios
Há aqui algumas ideias para ponderar ao estabelecer estes intercâmbios:
1. Uma selecção aberta e democrática dos participantes selecção aberta e democrática dos participantes
para o intercâmbios de todos os membros da organização / organizações de base a participarem neste
processo. Os participantes que forem selecionados devem receber um mandato da sua organização - que
perguntas
devem ser exploradas através do intercâmbio, e como elas vão trazer novamente o conhecimento para a
organização? Talvez seja necessário o apoio da ONG para ajudar aqui. Pense duma forma como os
participantes podem documentar o intercâmbio de modo que quando eles fornecerem o feedback a
experiência pode ser "viva". Pense em oferecer às mulheres câmeras descartáveis, e encorajar as
mulheres a manter diários, se os níveis de alfabetização permitir isso.
2. Pode ter mais do que uma organização a mandar os participantes para uma comunidade em que
possam desfrutar de aprendizagem e intercâmbios. Isto irá aprofundar e enriquecer o processo de
intercâmbio.
3. Tempo deve ser utilizado a preparar os participantes (tanto no lado de enviar como no lado de
recepção) para que as expectativas possam ser esclarecidas e o programa está concebido a satisfazer os
requisitios dos dois grupos.
4. A WoMin deseja ver os intercâmbios a acontecerem nas comunidades e não nos hóteis. Se for possível,
os participantes devem ser recebidos em casas locais com apoio para que as famílias hospedeiras
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tenham a capacidade de alimentar o(s) hóspede(s). Terá de debruçar com as organizações hospedeiras
na forma mais adequada para evitar conflitos dentro da comunidade. Caso não for possível receber
localmente, por favor considere outras alternativas como por exemplo alojamento nas igrejas, escolas
ou em colégios técnicos / institutos de formação. Os participantes têm que passar o tempo a assistir
procedimentos formais como reuniões e excursões de campo. Mas, têm que também passar tempo
com as famílias hospedeiras. O conhecimento é adquirido é vários formas e não apenas no processo de
intercâmbio formal.
Deve pensar em estabelecer um local público na comunidade(s) hospedeira(s) para que as mulheres
possam falar e partilhar sobre as suas experiências para a comunidade em geral. Se for possível
organizar um intercâmbio em conjunção com acção local para que as mulheres possam apoiar um e a
outra isto seria o ideal.
Durante o programa de intercâmbio, deve fazer tempo para reflectir colectivamente sobre o que as
pessoas aprenderem durante o intercâmbio, quais foram as novas perguntas que surgiram, quais são as
acções que as mulheres desejam incluir nas suas comunidades e como podem apoiar um e a outra e
quais são as próximas etapas para poder continuar a estabelecer este movimento das mulheres
afectadas em geral.
Por favor pense numa forma de envolver o radio da comunidade local ou os jornais para que as
´mensagens´ do intercâmbio possam atingir uma audiência mais vasta. Se achar que a mídia
convencional formal possa estar interessada, procure a ‘história’ ou a mensagem que lhes possa
interessar e tente que possa abranger sobre um evento ou uma actividade do intercâmbio. Seria óptimo
se pudesse encorajar um jovem cineasta / estudante para seguir todas as partes do processo de uma
forma voluntária.
É essencial que os participantes forneçam feedback às suas organizações. Pense como irá fornecer o
mesmo de uma forma criativa. Se as mulheres tiraram fotografias, isto seria uma forma excelente de
recontar a história. Se um jovem cineasta / estudante seguiu o processo, pudia mostrar imagens ou
metragens.

Proposta
Submeta uma proposta de uma ou duas páginas a abranger os seguintes elementos:
a. Nome da organização ou organizações a apoiar o intercâmbio e as pessoas de contacto
b. Datas do intercâmbio proposto
c. Âmbito e propósito do intercâmbio a debruçar:
 Informação que nos possa ajudar a entender a razão pelo qual o intercâmbio é necessário e
como liga/apoia ao programa em geral sobre trabalho continuo com as mulheres afectadas
nas comunidades
 Quais as ‘comunidades’ que irão participar no intercâmbio? Porque escolheu estas
comunidades?
 Qual será o local onde o intercâmbio terá lugar?
 Haverá quantos participantes?
 Qual o foco e o propósito deste intercambio? Quais são os resultados que espera do
intercâmbio?
d. Concepção do intercâmbio (veja também a secção sobre ´ideias fundamentais’ para considerar no
intercâmbio)
 Explique resumidamente como estar a pensar sobre o intercâmbio – o que vê como
actividades fundamentais, como irá preparar os participantes e apoiar o esclarecimento às
organizações, como o intercâmbio será documentado etc.
 Como pensa que vai garantir a sustensão do intercâmbio através do trabalho iniciado e as
ideias geradas.
e. Orçamento:
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Divida o orçamento dos artigos em colunas precisas como por exemplo transporte,
alojamento, refeições, artigos de papelaria etc.
Para cada artigo divida os artigos de uma forma específica para que possamos ver os vossos
cálculos. Por exemplo, pequeno almoço x 25 participantes x 3 dias a USD 4 por pessoa.

Informar a WoMin
A WoMin terá de fornecer um relatório aos seus próprios financiadores e portanto é necessário um pequeno
relatório – no mais do que 3 páginas – acompanhado por imagens e testemunhos das mulheres participantes
que possamos utilizar nos relatórios progressivos.
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