PRESENTACIÓ
E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la
Cooperació té la vocació de contribuir a una millor comprensió de la
complexitat dels processos de desenvolupament i les accions de cooperació
dutes a terme en relació amb els mateixos. En aquest segon número de la revista
presentem quatre nous articles que mantenen com a nexe comú l’aproximació
a problemàtiques que afecten al desenvolupament de diferents societats en
diferents àmbits, però sens dubte interconnectats entre ells mateixos.
El primer text que obri aquest número és un assaig escrit per
l’antropòloga danesa Ninna Nyberg Sorensen i el jurista Thomas GammeltoftHansen al voltant d’un dels majors desafiaments que afronta el món actual: la
creixent pressió de les persones del Sud per travessar les fronteres del Nord i
els intents d’aquests últims Estats per establir majors dificultats a la mobilitat
de les persones. Les polítiques cada volta més restrictives dels països del
Nord generen no només un major sofriment entre els candidats a l’emigració
–com veiem diàriament a les nostres properes fronteres de Ceuta i Melilla–,
sinó també la creació d’interessos econòmics i comercials entorn d’un nou
mercat humà. L’aparició de presons privades, centres d’internament, empreses
dedicades a la gestió de les noves infraestructures o a la construcció dels
mateixos murs i tanques frontereres, així com els qui obtenen beneficis del
transport i tràfic d’éssers humans a la recerca d’una millor vida, constitueixen
l’entramat d’allò que es coneix com a indústria migratòria. Aquesta nova
realitat ens interroga des d’un punt de vista moral, però també des del punt de
vista de les seves implicacions polítiques i econòmiques i dels seus efectes per
al desenvolupament de societats que tenen en la migració una de les seves
escasses expectatives de futur.
Els altres tres articles que completen el número estan basats en treballs
de recerca pre-doctorals que versen sobre diferents realitats. Els dos primers
se situen en el context llatinoamericà i ens mostren la vulneració quotidiana
de drets en països com Brasil i Colòmbia. L’article d’Edson Ferreira aborda
la problemàtica dels pobles indígenes, afectats en la seva supervivència
per models de desenvolupament que qüestionen les seves cultures i
contribueixen a la destrucció del seu medi. L’article d’Angélica Zuluaga i
Sofia Buelga ens mostra la violació dels drets de les persones afectades –
freqüentment poblacions indígenes– per una situació de conflicte armat amb
arrels polítiques i econòmiques que es perllonga des de fa dècades, així com
els intents per pal·liar alguns dels seus dramàtics costos. Finalment, l’article de
Laura Mascarell ens porta a un àmbit ben diferent, però no menys important,
com és el de l’educació per al desenvolupament i el principi de la sostenibilitat
ambiental en l’ensenyament de disciplines científiques.
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