TERMES DE REFERÈNCIA

Contracte de Serveis

Informe sobre Diàspores, Memòria i Reconciliació a
Europa
Antecedents:
L’ICIP, en el marc de la seva línia de treball “Memòria, convivència i reconciliació”, té
com a objectiu abordar les experiències, eines, i oportunitats de construcció de pau en
societats en períodes de transició. El programa posa l’accent en l’estudi dels processos de
reconciliació i de reconstrucció del teixit social, els processos de transició política, econòmica
i social des d’una perspectiva de pau, les eines de la justícia transicional, les polítiques
públiques i iniciatives socials de foment de la convivència i la memòria, i l’anàlisi dels drets
i necessitats de les víctimes.
Concretament, la veu i el paper de las diàspores com a agents actius en processos de
construcció de pau pot constituir un element clau en la transformació dels conflictes i en
processos de reconciliació als seus països d’origen. D’aquesta forma, la participació de la
diàspora en escenaris de postconflicte, a través de les seves experiències i narratives, poden
ser elements fonamentals per a processos de justícia transicional, per a garantir la
implementació efectiva d’acords de pau i per a la transformació social a través d’una cultura
de pau.
En aquest sentit, l’ICIP té una llarga trajectòria de suport a la diàspora colombiana a
Catalunya i a Europa i, actualment, és la Secretaria Tècnica a Europa de la Comissió per a
l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia, donant suport
metodològic al procés de presa de testimonis, coordinant els grups de treball en diferents
països europeus i impulsant accions de reconeixement a les víctimes.
L’ICIP pretén donar un impuls a aquesta línia de treball i continuar explorant el paper de les
diàspores en processos de pau i memòria, i en la construcció d’estratègies que contribueixin
a la convivència i a la reconciliació. L’objectiu principal és seguir fomentant la reflexió teòrica
i pràctica amb la intenció de donar suport a l’intercanvi de diferents experiències i
metodologies entre diferents diàspores, posant el focus en el paper de les dones.
Objecte de contractació:
Elaboració d’un informe sobre el potencial de las diàspores en l’àmbit de la
construcció de memòria, diàleg i reconciliació.
Objectiu general: Resumir la informació existent a través d’una revisió bibliogràfica, de
fonts diverses, que permeti conèixer l’estat de la qüestió i les aportacions conceptuals sobre
el paper de les diàspores en la construcció de memòria i en processos de diàleg i reconciliació,
i identificar actors amb experiència en aquest àmbit.
Objectius específics:
-

Conèixer els desenvolupaments conceptuals i teòrics en relació al paper, com a
agents de construcció de pau, de persones i organitzacions que han fugit de països en
conflicte. Analitzar, específicament, casos en els que actors de la diàspora han

-

contribuït a la preservació de la memòria històrica, el diàleg i la reconciliació entre
persones amb perspectives polítiques enfrontades.
Conèixer les oportunitats i limitacions de les normatives de la Unió Europea i dels
seus estats membres per a propiciar aquest paper.
Conèixer experiències pràctiques de memòria, diàleg i reconciliació a Europa
(entre la pròpia diàspora) i des d’Europa (en relació als països d’origen), destacant
tant els èxits com els obstacles.

Així doncs, serà necessari:
-

-

-

Seleccionar i descriure fonts d’informació diverses i contrastades. Es poden incloure
fonts escrites ( llibres, articles, tesis, documents, etc.) o d’altres fonts com
documentació audiovisual, fotografies o altres expressions artístiques (música, teatre,
grafit, etc.), en el cas d’experiències concretes.
Identificar organitzacions de diferents diàspores a Europa que han realitzat accions a
favor de la construcció de pau a través de la memòria, el diàleg i la reconciliació amb
influència als seus països d’origen.
Identificar organitzacions en l’àmbit del treball per la pau; centres acadèmics o altres
institucions que hagin treballat o reflexionat sobre aquest tema.

Format:
El producte consistirà en:





Un informe de 30 pàgines (aproximat) sobre les oportunitats i les limitacions del
paper de les diàspores en la construcció de la pau en els seus països d’origen, amb
èmfasi a la seva contribució a la construcció de la memòria i la reconciliació.
Una bibliografia anotada (mínim 30 fonts) que contingui un comentari de cada cita
bibliogràfica, tant a nivell descriptiu com valoratiu (entre 50-150 paraules)
Unes fitxes (mínim 10) sobre iniciatives de memòria, diàleg i reconciliació des de la
diàspora a Europa. Haurà d’incloure, entre d’altres: l’objecte d’actuació de cada actor,
els interessos i la capacitat d’influència, les seves aliances i iniciatives d’interès.

L’informe pot ser entregat en qualsevol de les següents llengües: català, castellà o anglès.

Dates de lliurament de l’informe:




Esquema inicial: 2 de novembre de 2020
Esborrany complert: 20 de desembre de 2020
Document final: 1 de març de 2021

Pressupost: El pressupost màxim per a la realització de l’informe és de 3.000 €. L’import
es farà efectiu un cop s’hagi efectuat l’entrega de l’informe, i comprovat que reuneix els
requisits de qualitat exigibles.

Criteris d’avaluació:
-

Experiència demostrada teòrica i pràctica sobre la temàtica: 25%
Solidesa conceptual i executòria de la proposta: 50%
Relació entre el pressupost suggerit i la proposta presentada: 25%

Lliurament de propostes:
S’ha d’enviar a l’ICIP:




Una breu proposta del treball a realitzar.
Un CV o resum de l’experiència de la persona interessada o de l’equip o organització
sol·licitant.
Un pressupost.

Data límit per entregar la proposta: 9 d’octubre de 2020.
Les propostes s’han d’enviar a l’atenció de Maria Fanlo, al correu electrònic
mfanlo.icip@gencat.cat, especificant a l’assumpte “Informe sobre Diàspores, Memòria i
Reconciliació a Europa”.

La proposta que assoleixi una millor valoració serà l’adjudicatària del
contracte, sense perjudici que l’ICIP pugui deixar la contractació deserta, si cap
de les ofertes presentades assoleix la qualitat mínima exigida.
L’ICIP es reserva el dret de publicar, total o parcialment, el document resultant
i serà el titular de qualsevol dret d’autor que se’n derivi, en exclusiva, en totes
les llengües i per a l’àmbit mundial.

