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Inscrição (lugares limitados)

Sexta-Feira – 21 de Abril 2017

até sábado, 16.04.2017
enviar esta seção por correio à:

18h30

Recepção e Seção de Abertura

Kooperation Brasilien – KoBra e. V.
Kronenstraße 16a
79100 Freiburg i. Br.

19h00

Painel: Lutas sociais em tempos difíceis.
Margens de atuação cada vez menores para
a sociedade civil no Brasil

Ou diretamente online em:
https://kobra.typeform.com/to/FIZaSE

Verena Glass (Rosa-Luxemburg-Stiftung, São
Paulo) Jornalista e especialista em movimentos

Nome

Barbara Unmüßig (Presidente do Heinrich-BöllStiftung, Berlim) Especialista em „shrinking spaces“

Rua

Kelli Mafort (Coordenação Nacional do MST,
São Paulo, Brasil)

Cidade

Moderação: Luciano Wolff (Brot für die Welt,
Diretor do Departamento América do Sul)
O evento contará com tradução simultânea. Entrada
gratuita (não necessita de incrição prévia)
Em seguida:

Tempo para conversar, trocar experiências, conhecer...

(Grupo)

Taxa de Inscrição*:
20 euros incluídos Almoço e Jantar no sábado.
*A hospedagem deverá ser providenciada pelo
próprio participante
Em caso de cancelamento até 16.04.2017 será cobrada uma
taxa de 10,00 euros, após esta data a taxa será retida
integralmente.

Os eventos noturnos (Painel & Festa) não
necessitam de inscrição prévia (entrada gratuita)
Taxa de incrição deverá ser transferida antecipadamente!

IBAN: DE54 4306 0967 8042 180800
BIC: GENODEM1GLS
Sugestão de hospedagem:
Hotel Berliner Bär, Ringbahnstraße 6, 12099 Berlim,
Tel.: +49 30 7500080
Motel Plus Berlin, Silbersteinstr. 30-34, 12051 Berlim,
Tel.: +49 30 68408680

Coffee break

11h30

Continuação dos trabalhos em grupo com
intercâmbio dos resultados

13h00

Almoço

14h15

Assembleia Geral da KoBra com eleição
da nova Diretoria
Verificação dos votantes – fixação das disposições do
protocolo – aprovação da agenda - recepção dos
novos membros – nova verificação dos votantes –
Retrospectiva 2016 e Relatório da Administração –
Modelo de Relatório Financeiro e perguntas –
Relatório de Prestação de Contas

sociais no Brasil.

Telefone
E-mail

11h15

15h30

Coffee break

15h45

Exoneração da Diretoria e Prestação de Contas –
Eleição da Diretoria e Prestação de Contas –
Apresentação das Atividades de Projeto KoBra.

Occorrerá em paralelo a Assembleia Geral das Amigas e
dos Amigos do MST (Alemanha) a partir das 14h15

Local do Evento
Heinrich-Böll-Stiftung Bundesstiftung Berlin
Schumannstraße 8
10117 Berlim

Sábado – 22 de Abril 2017
09h30

Introdução

10h00

Grupos de trabalho para aprofundar os
temas (em português com tradução):
Grupo 1: Perspectivas dos movimentos
sociais no Brasil: Conflitos, lutas e desafios
Verena Glass (Rosalux São Paulo)
Moderação: Christian Russau (KoBra)
Grupo 2: Da terra e do povo. A questão
agrária e sua politização em diferentes
contextos
Kelli Mafort (Coordenação Nacional do MST),
Wolfgang Hees (AbL/Amig@s MST), Stig
Tanzmann (Brot für die Welt), Thomas Schmidt
(Amig@s MST)
Moderação: Benjamin Bunk (Universidade
Erfurt/Amig@s MST)

Depois iremos à

Celebração de Aniversário 25 anos da KoBra
Local:

ufaFabrik, Varité-Salon, Viktoriastr. 10-18,
12105 Berlim
(entrada gratuita, sem inscrição prévia, à partir das
19h00)

19h30

Jantar

20h30

Recepção Oficial
Mesa redonda sobre a história da KoBra

21h30

Música ao vivo com Jabuti & Abrão

22h30

DJ com músicas brasileiras para dançar

Apesar de tudo ... 25 anos de KoBra
Com o golpe político ocorrido em 2015, que alterou a
composição do governo brasileiro para a gestão de Michel
Temer, graças a um processo controverso de impeachment, a
atuação da sociedade civil tem-se tornado cada vez mais
difícil no país. A política brasileira destes últimos tempos
tem-se caracterizado pela sua austeridade neoliberal, que
caminha contra as conquistas sociais das últimas décadas, e
das violações de direitos humanos e das obrigações
internacionais assumidas pelo Brasil. Como os movimentos
sociais e as organizações tem agido para fazer frente a essa
ofensiva reacionária? Como defender o progresso social
duramente conquistado ao longo dos anos?
No lado defensivo estão não somente os ativistas brasileiros
ambientais e de direitos humanos, como também governos
do mundo inteiro – independentemente de seu regime – que
vem reagindo maciçamente com atores da sociedade civil,
cenário este impesável 25 anos atrás. Como podemos
fortalecer a participação cívica como espaços democráticos e
ativos? Como nós podemos daqui apoiar nossos parceiros e
outras organizações? São estas questões que gostaríamos de
partilhar e discutir neste evento com nossos convidados.
Apesar de tudo! Nesta ano celebraremos o aniversário de 25
anos da KoBra e também discutiremos sobre esta atual
temática. Em 1992 esta associação foi fundada em Freiburg
para construir um grupo e uma iniciativa de uma rede de
solidariedade ao Brasil. Mais do que agora, o foco de
trabalho da KoBra está em seu compromisso em fortalecer
os movimentos sociais para um mundo justo e sustentável.
Nesta celebração de aniversário da associação na ufaFabrik
olharemos para trás enquanto protagonistas, mostrando a
história do trabalho desenvolvido pela KoBra, e, também,
olharemos para o futuro. Mais tarde, à noite, você poderá
dançar ao som da música de Jabuti e Abrão com uma
mistura contagiante de Samba, Bossa, Forró, Reggae, Salsa,
Merengue além de outros estilos.
Gostaríamos de convidá-lo a celebrar conosco esta data e
aguardamos ansiosos pela sua presença!

Apesar de tudo
...

KoBra - Kooperation Brasilien e.V.
Kronenstraße 16a
79100 Freiburg i.Br./Alemanha
Tel/Fone: (+49) (0)761/ 600 69-26
info@kooperation-brasilien.org
www.kooperation-brasilien.org

25 anos de KoBra

Em cooperação com

Amig@s do MST, Alemanha

Encontro da Primavera
da KoBra
Financiado com fundos do Evangelischer
Entwicklungsdienst através de Brot für die Welt Evangelischer Entwicklungsdienst
Financiado por ENGAGEMENT GLOBAL em nome de

com
Assembleia Geral
&
Celebração de aniversário de
25 anos
21 e 22 de abril de 2017
em Berlim

