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MALA PRÀCTICA PERIODÍSTICA

“Los ataques graves a cooperantes se duplican
en una década ”
Temes: cooperació, violència,

Descarrega article complert

Les notícies sobre cooperació internacional que realitzen diferents ONGd o
entitats són gairebé inexistents en el panorama informatiu. I precisament per la
seva invisibilitat les tasques de cooperació no són considerades com a activitats
necessàries, beneficioses i d'un enorme impacte sobre el territori. A aquest fet li
hem de sumar que quan el món de la cooperació sí que es fa visible, quasi
sempre es fa des d'una perspectiva tremendista i sensacionalista.
Per tot això, des d'un missatge institucional, la cooperació no es promou i es fa
visible d’una manera responsable, tot alimentant la idea o sensació que la
cooperació internacional és una eina d’intervenció al territori innecessària, que
només comporta riscos i despeses.
Per això aquest article ens sembla irresponsable pels següents motius:
•

Si bé és cert que certes activitats comporten riscos, el fet de començar
l'article enumerant les morts i els atacs violents ja planteja el to negatiu i
tremendista de l'article.
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•

Contribueix a la identificació de la cooperació internacional com una
activitat perillosa i innecessària. Durant la narració s'associa cooperació
amb risc, violència, morts, perill, segrest,...

•

A l'article s'esmenten nombroses entitats. No obstant en cap cas
s'especifica a què es dediquen, quines són les seves tasques o projectes,
no es fa esment dels beneficis i impacte social que aquestes activitats
'perilloses' comporten.

•

Utilitza un vocabulari no adient per mostrar la complexitat dels
esdeveniments. No només demonitza el món de la cooperació, sinó que
també demonitza els països o societats en els que es realitzen les
accions.

•

El relat no explica en cap moment la realitat social dels països en què es
realitzen les activitats de cooperació, ni els motius pel que són territoris de
risc. Obvia informació que no permet una reflexió crítica sobre l'activitat de
les entitats i que moltes vegades no puguin assolir els seus objectius per
motius de seguretat.

•

S'utilitza els testimonis de les diferents entitats cooperants d'una manera
descontextualitzada, fet que contribueix a projectar una imatge de
desprotecció i perill d'una manera sensacionalista.

•

Confon les competències reals del món de la cooperació amb els
exercicis diplomàtics i de les polítiques internacionals protagonitzades per
diferents països que es consideren els líders mundials, com el G-8 o The
Aid Worker Security Database gestionat per USAID, una agència
governamental dels Estats Units que treballa per l'assistència
internacional.

•

Dóna una visió esbiaixada del món de la cooperació, ja que només es
parla d'un cert tipus de projectes que sí comporten risc.

Per reflexionar:
•

L'article comença amb la següent pregunta:
¿cuánto riesgo están dispuestas a aceptar las organizaciones para
llegar a quienes necesitan de su ayuda?
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- Penses que aquesta frase contribueix a la pèrdua de respecte per les
activitats de cooperació?
- Per quin motiu creus que interessa qüestionar els fonaments
solidaris de les entitats que es dediquen a la cooperació?
- Creus que hi ha una relació amb el desprestigi de la cooperació i les
polítiques de les relacions internacionals?
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