Taller Mecanismes Jurídics
Defensorxs Indígenes
Benvolguts/des,
Davant la greu situació dels Pobles Indígenes per la invasió dels seus territoris i acaparació de
recursos per part dels megaprojectes transnacionals que té com a conseqüències la
Criminalització de la defensa pacifica de comunitats i la persecució, empresonament i/o
assassinat dels seus Defensors i Defensores,
Des d’ alterNativa us proposem la participació al Taller de Defensorxs de Pobles Indígenes que
serà impartit per l’equip especialitzat de l’Institut de Drets Humans de Catalunya – IDH i que té
com a objectiu conèixer vies i mecanismes existents en el marc jurídic internacional, per la
Defensa de Drets individuals i col·lectius de Pobles indígenes
Aquesta acció complementa altres propostes sobre Defensorxs de les que també formem part
en col·laboració amb algunes de vosaltres o des de els grups de treball específics; i creiem que
pot ser del vostre interès per seguir treballant coordinada i ens pot oferir elements per una
acció articulada que ens permeti avançar en la Defensa de Drets.
La participació és gratuïta però cal confirmar assistència abans del dia 12.
Us hi esperem!
Lloc: Espai Entitats Erasme de Janer, 6-8 entresòl
Data: 14 novembre
Horari: 9:00h - 14:00h
Equip d’alterNativa

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
c/Erasme de Janer, 8, entl. local 4
08001 Barcelona
www.alternativa-ong.org
Tel. 0034 934 431 735
Mobil 0034 650 871 141
Data inici: Dimecres, 14 Novembre 2018
Data final inscripció: Dilluns, 12 Novembre 2018
Dies de la setmana: Dimecres
Franja horaria: 9:00 - 14:00h
Adreça: Erasme de Janer, 6-8 entresòl, BARCELONA
Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Organitza: AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Altra organització: Imparteix IDH Institut Drets Humans
Mes informació:
web alterNativa
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