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Princípios 

Nossa visão é - diante das crescentes ameaças globais - uma América Latina apta para o 
futuro, inserida em uma ordem mundial socialmente justa, ecologica e economicamente 
sustentável e democrática, na qual todas as pessoas convivam pacifica e solidariamente e 
os Direitos Humanos sejam respeitados e garantidos. Nós oferecemos um fórum a todos 
aqueles e aquelas que se sintam comprometidos com esses objetivos.  
 
Entendemos nosso compromisso como parte do trabalho de formação em política cultural 
e de desenvolvimento em Berlim, que se norteia pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (Agenda 2030) e os acordos globais como, por exemplo, o Acordo de Paris 
sobre mudanças climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica.   
 
O objetivo é transmitir uma imagem que reflita a realidade da América Latina, como 
pressuposto para uma compreensão mais aprofundada das sociedades latino-americanas. 
Refletimos criticamente sobre qual é a responsabilidade que temos, em Berlim e na 
Alemanha, com o que ocorre aqui e lá. Indagamos sobre as consequências de nosso modo 
de agir e as opções de negociação. 
 
Os temas de nossas atividades são diversificados. São unificados pelo foco na América 
Latina e nas relações entre a Alemanha e a América Latina. 
 
Sediados em Berlim, nós nos comprometemos com os interesses culturais, sociais, 
ecológicos e de desenvolvimento político e científico da América Latina. Nós nos sentimos 
especialmente conectados com todas as forças que se comprometem com 

● o respeito e a garantia dos Direitos Humanos, a manutenção da paz, a boa 

governança e um desenvolvimento econômico sustentável; 

●  o Estado de Direito, a participação social e as estruturas democráticas; 

● a eliminação de todos os tipos de discriminação, da corrupção e da impunidade; 

● o apoio às culturas latino-americanas do passado e do presente e à sua 

preservação. 

Construímos pontes: para alcançar nossos objetivos, organizamos - de preferência em 

cooperação com outras iniciativas - palestras e debates, exposições, atividades culturais e 

projeção de filmes. 

O ponto central de nossas atividades consiste na pergunta Quo vadis, América Latina?  

Organizamos atividades de informação e discussão sobre temas que mobilizam de forma 

particular os países da América Latina, atualmente. Além de temas politicamente relevantes, 

não ficam de fora a História, a literatura e a cultura na América Latina. 

mailto:kontakt@lateinamerikaforum-berlin.de
http://www.lateinamerikaforum-berlin.de/


 

2 

 

A oferta atual de atividades pode ser encontrada no nosso site - www.lateinamerikaforum-

berlin.de/ - e no nosso perfil no Facebook - www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin . 

Paralelamente, enviamos um convite por e-mail, através do nosso boletim. 

Visando ao fortalecimento de nosso compromisso, cooperamos com instituições 

governamentais e da sociedade civil sediadas em Berlim, vinculadas às áreas de formação 

em políticas de desenvolvimento, política local e nacional, com fundações políticas e 

instituições científicas e culturais. 

Quem queremos atingir? Com nosso programa, queremos atingir todas as pessoas que se 

interessam pela América Latina - especialmente jovens -, seja porque trabalham profissional 

e cientificamente com temas relacionados à América Latina, ocupam-se com a América 

Latina no âmbito de um estágio ou de trabalho voluntário, e/ou porque se sentem 

conectados aos movimentos de solidariedade. Ou, também, simplesmente porque planejam 

uma viagem para lá e querem preparar-se bem. 

O LAF está aberto a todas as pessoas que querem investir na intensificação das relações 

entre a América Latina e a Alemanha. Oferecemos a elas um fórum para o intercâmbio de 

ideas e informações, contatos e opiniões, inclusive polêmicas. 

Berlim é um ponto central da cooperação entre a Europa e a América Latina. Cada vez 

mais pessoas da América Latina fazem de Berlim seu lugar de residência. Milhares de 

latino-americanos/as vivem hoje em Berlim. Ficamos especialmente felizes com a sua 

participação no nosso projeto. 

História e Associação 

O Lateinamerika-Forum Berlin / Foro de las Américas Berlín e.V. (LAF) foi fundado em 1992. 

Desde 1997 é reconhecido como entidade de utilidade pública. 

Pode associar-se qualquer pessoa física que apoie os objetivos e funções da Associação. 

As atividades do LAF são coordenadas e organizadas atualmente por uma diretoria 

composta por sete pessoas. A Diretoria é eleita pela Assembleia Geral realizada anualmente 

e tem mandato de dois anos. Na organização e realização das atividades, a Diretoria é 

apoiada por voluntários/as e estagiários/as. 

A Associação é financiada principalmente através da taxa de associação dos sócios e 

sócias, de doações individuais e do apoio  de instituições doadoras públicas e privadas. 
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