
Gràcies per la teva participació en l'activitat,

Don't help Africa és una eina que facilitam perquè puguis autoavaluar-te amb relació a l'imaginari que cada un de
nosaltres tenim respecte a alguns conceptes sobre Àfrica.

És difícil arribar a un consens sobre el llenguatge i els termes que utilitzam per referir-nos a la situació global que
afecta el món, i no és la intenció d'aquesta activitat aportar una solució. Però sí que cercam promoure el diàleg i
l'intercanvi d'idees, la qual cosa sempre contribueix a generar canvis, i força l'evolució del pensament col·lectiu.

Si els resultats no són el que esperaves estàs d'enhorabona! Aquí et deixam un seguit de recursos per tal que
puguis pulir aquelles qüestions que tal volta consideraves controlades, i que fent el test t'han generat alguns dubtes.

I si, has aprovat l'autoavaluació amb un 10, enhorabona! Pots utilitzar els recursos llistats per aprofundir sobre els
temes que més t'interessin.

No dubtis en contactar amb nosaltres per aclarir dubtes o fer-nos suggerències.

Bloc1. Implicacions de la paraula ajuda a l'àmbit de l'acció humanitària i el desenvolupament.

La paraula ajudar sovint es presta a confusions i sovint té connotacions lligades a actituds enteses com a
paternalistes des del punt de vista de la cooperació internacional per al desenvolupament.
Ha costat molt començar a desfer-se de dinàmiques i intervencions basades en les relacions de poder que
històricament els països europeus hem cultivat.
Entendre i disseccionar la paraula ajudar ens pot fer entendre qüestions molt importants, entre altres, com:

● Adonar-se de les raons històriques i actuals per les quals nosaltres, els mallorquins, estam en situació
privilegiada que ens permet assistir als països empobrits.

● Identificar quins són els interessos personals reals que ens duen a voler col·laborar (neixen de la necessitat
de suplir alguna cosa, neixen d'una actitud de superioritat, ens esperam res a canvi, esperam gratitud o
reconeixement, etc.).

● Donar-se conta que de vegades assumim que entenem una situació, quan realment la imatge que ens hem
fet no es correspon amb la realitat de les persones.

● Entendre que les veus de les persones que reben l'assistència sofreixen una espècie de censura, ja que la
situació de rebre alguna cosa els fa vulnerables. És realment el que volem, silenciar encara més aquestes
veus?

● Moltes vegades el discurs a Mallorca se centra en els que fan les aportacions en lloc de donar importància
a les persones que reben. Prestam més atenció a la història darrera aquella ONG, aquella agrupació, o
aquella acció que hem fet des de Mallorca, més que a entendre el context de les persones que reben
aquesta assistència.

Per això consideram que donar-li algunes voltes a la paraula ajudar, pot ocasionar converses interessants que poden
conduir a formular nous pensaments que s’ajusten millor a les necessitats de la situació i el context del qual xerram.

Sobre la pobresa El origen histórico de la pobreza

Países pobres, países empobrecidos | Mundua | Naiz

Sobre la La cooperación para el desarrollo como forma de colonialismo
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https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191016/471025126575/origen-historia-pobreza-global-colonialismo.html
https://www.naiz.eus/fr/info/noticia/20210817/paises-pobres-paises-empobrecidos
https://tiduscoop.com/2017/04/20/la-cooperacion-para-el-desarrollo-como-forma-de-colonialismo/
https://www.tasnimakunda.com/
mailto:tasnimakunda@gmail.com


cooperació
internacional al
desenvolupament

Salvados - "La cooperación se ha utilizado como instrumento de la política exterior"

Sobre la paraula
ajudar

¿Ayudar o colaborar? 2020 – Lic. Roberto Martínez

Cooperación sin paternalismo

La cooperación convertida en postureo – Desenredando

"La cooperación internacional no es paternalismo, es diálogo entre las partes"

Per en saber-ne
més

La imagen del Sur: racismo, clichés y estereotipos. Manuela Mesa
https://drive.google.com/drive/folders/1clwdC3Lps3M4Bg44aoJwAiHV45opWXZ7?
usp=sharing

DESCOLONIZANDO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO:
UN ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL DESDE LAS TEORÍAS FEMINISTAS
POSTCOL

La farsa del desarrollo. José de Souza Silva
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iTqI6hosW6wJ:biblioteca.
hegoa.ehu.es/downloads/18176/%252Fsystem%252Fpdf%252F2474%252FLa_far
sa_del_desarrollo.pdf+&cd=20&hl=fr&ct=clnk&gl=es

¿QUÉ SIGNIFICA PATERNALISMO Y DE QUÉ MANERA HA AFECTADO A
SOMALIA Y SU DESARROLLO COMO NACIÓN?

La doble moral de los ODM y ODS

We don't do 'charity.' Here's why you shouldn't either.

How To Avoid White Savior Complex And Why That's Important

Bloc 2. Diversitat: Àfrica plural

És important primerament acceptar la possibilitat que, per molt progressistes que siguem, acceptar que
podem estar posseïts per prejudicis en qualsevol àmbit de la nostra vida.
Seguidament és important adoptar una actitud que ens permeti observar-nos a nosaltres mateixos per tal de
poder detectar aquests prejudicis i conseqüentment, poder fer-hi feina.
Uns dels prejudicis més comuns és el que l'Àfrica és pobre, negra, musulmana i només té deserts i lleons. I
pot ser que sigui així en certs països, però no és una imatge que definesqui la gran diversitat cultural,
religiosa i de biodiversitat que té el continent.
L'exercici es tracta aquí justament d'obrir-nos a la possibilitat d'acceptar que podem tenir prejudicis i
d'identificar-los.
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https://www.youtube.com/watch?v=TWJA36HCUec&t=260s
https://licrobertomartinez.com/2016/06/02/ayudar-o-colaborar/
https://kuskayabarcelona.com/cooperacion-sin-paternalismo-2/
https://blogs.publico.es/desenredando/2018/08/14/cooperacion-convertida-en-postureo/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/06/19/cooperacion-internacional-paternalismo-dialogo-partes-13054861.html
https://drive.google.com/drive/folders/1clwdC3Lps3M4Bg44aoJwAiHV45opWXZ7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1clwdC3Lps3M4Bg44aoJwAiHV45opWXZ7?usp=sharing
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/38439/TFM_Crecente%20Dapena.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/38439/TFM_Crecente%20Dapena.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/38439/TFM_Crecente%20Dapena.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iTqI6hosW6wJ:biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/18176/%252Fsystem%252Fpdf%252F2474%252FLa_farsa_del_desarrollo.pdf+&cd=20&hl=fr&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iTqI6hosW6wJ:biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/18176/%252Fsystem%252Fpdf%252F2474%252FLa_farsa_del_desarrollo.pdf+&cd=20&hl=fr&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iTqI6hosW6wJ:biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/18176/%252Fsystem%252Fpdf%252F2474%252FLa_farsa_del_desarrollo.pdf+&cd=20&hl=fr&ct=clnk&gl=es
https://puertadeafrica.com/wp-content/uploads/2021/05/RosaGonzalez_EnsayoCursoVerano.pdf
https://puertadeafrica.com/wp-content/uploads/2021/05/RosaGonzalez_EnsayoCursoVerano.pdf
https://kuskayabarcelona.com/la-doble-moral-de-los-odm-y-ods/
https://www.thelily.com/we-dont-do-charity-heres-why-you-shouldnt-either/?
https://themuttonclub.com/how-to-avoid-white-savior-complex/
https://www.tasnimakunda.com/
mailto:tasnimakunda@gmail.com


Sobre els
prejudicis

Deconstruyendo Prejuicios

Prejuicios sobre África en los libros de educación secundaria. José Manuel Maroto
Blanco

Sobre la diversitat
a l’Àfrica “África diversa” por Madiouma Ndao | Andalucía se llena de África

Non, l’Afrique n’est pas un pays et les Africains ne se ressemblent pas tous

Per saber-ne més La descolonización de las mentes en el África Subsahariana: identidad y
conocimiento social. José Luís Henelia Hernándezl

¿Por qué somos tribus? Dagauh Komenan

BLOC 3. Terminologia: països subdesenvolupats

Són moltes les terminologies que s'utilitzen per referir-se a conceptes que, a la vegada, són també creats de manera
unilateral per les potències dominants. Algunes d'elles són tercer món, països en vies de desenvolupament, països
subdesenvolupats o països del Sud. No hi ha consens sobre el vocabulari a utilitzar, per tant no us podem donar una
solució. Però sí que podem dir que les relacions internacionals amaguen una xarxa complexa d'interessos i poders, i
el vocabulari n'és un reflex. Per aquesta raó és imprescindible vigilar les paraules que utilitzam, a l'hora de xerrar de
pobresa o d'Àfrica, entre d'altres. Fa vint anys ningú es qüestionava el terme tercer món, avui en dia sabem que és
despectiu i irrespectuós... Per tant és important tenir al cap que el dia d'avui pot ser estam utilitzen un vocabulari que,
sense adonar-nos-en, segueix perpetuant les relacions de dependència i control.

Sobre la terminologia Should we continue to use the term “developing world”? (activar Google Translate).

Porque hablar de "Tercer Mundo" esta fuera de época y que deberíamos decir en
cambio!

There You Go!
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https://www.youtube.com/watch?v=yvk523GBi2Y
https://drive.google.com/file/d/16eoHMo_IT6LJqLnF1GEAUDFaSSsfvtYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eoHMo_IT6LJqLnF1GEAUDFaSSsfvtYv/view?usp=sharing
https://andaluciasellenadeafrica.wordpress.com/2018/05/22/africa-diversa/
https://lactualite.com/monde/non-lafrique-nest-pas-un-pays-et-les-africains-ne-se-ressemblent-pas-tous/
https://drive.google.com/file/d/1hW-yiFPTPNG1yqzpioLrD51JCCEu-m26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hW-yiFPTPNG1yqzpioLrD51JCCEu-m26/view?usp=sharing
https://www.esafrica.es/historia-2/por-que-somos-tribus/
https://blogs.worldbank.org/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world
http://bambooandbackpacks.com/porque-hablar-de-tercer-mundo-esta-fuera-de-epoca-y-que-deberiamos-decir-en-cambio/
http://bambooandbackpacks.com/porque-hablar-de-tercer-mundo-esta-fuera-de-epoca-y-que-deberiamos-decir-en-cambio/
https://www.youtube.com/watch?v=uFU2iQcFv7U
https://www.tasnimakunda.com/
mailto:tasnimakunda@gmail.com

