ALAS – América Latina Alternativa Social é uma rede latino americana promovida por
Libera Internacional, o setor internacional da ONG Italiana LIBERA associações Nomes e
Números contra as mafias, que surge como um movimento de base e resposta social ao
fenômeno do crime organizado, que se move em escala global no curso das suas ações
ilegais.
O tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas e armas, os crimes ambientais
(chamadas eco-máfias), a lavagem de dinheiro de proveniência ilícita que tira máximo
proveito de transações financeiras transfronteiras, a corrupção, as cumplicidades entre
sistemas políticos, econômicos e criminalidades estão entre os principais canais de
enriquecimento das máfias e dos corruptos, todos operadores a um nível que não
encontra mais limites nas demarcações políticas e geográficas entre os Estados. Através
de redes internacionais, organizações e movimentos dedicados à denúncia, trabalhamos
sobre proposta legislativa, educação para a legalidade, participação democrática e
promoção dos direitos.
Partindo da necessidade de oferecer uma resposta internacional para um problema que
não era apenas local nasce então a ideia de ALAS, apoiada pela importância do trabalho
em rede, traço distintivo da maneira de operar da Libera, com base na convicção de que
através da interação entre indivíduos, experiências e realidades podemos construir
alternativas e soluções inovadoras e participantes para o desenvolvimento dos países
envolvidos. Então as associações aderentes a ALAS combatem, através de um trabalho
de base diário, são empenhadas em propor alternativas as crianças e adolescentes em
situação de rua e às mulheres vítimas de violência, oferecendo ajuda aos migrantes e
ativando projetos em apoio às comunidades camponesas e indígenas na defesa de seus
direitos. A assistência às vitimas é um dos pilares do nosso trabalho, bem como a
promoção de uma cidadania ativa e consciente, livre de ameaças e abusos.
ALAS atualmente é composta por aproximadamente 40 organizações de base presentes
em México, Colômbia, Honduras, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Equador, Argentina,
Chile, Bolívia e Brasil, além de outras “realidades-satélites” que acompanham sua ação.
Há dez anos dedica-se à difusão de uma cultura de paz, legalidade e justiça social.
Promove o respeito aos direitos humanos através do intercâmbio de informações e boas
práticas, incentivando leis apropriadas sobre o uso de bens confiscados e fazendo
atividades de pesquisa, investigação e documentação. As organizações locais são
fortalecidas nos seus trabalhos diários, através de parcerias de primeiro e segundo nível,
que preveem o apoio às suas atividades territoriais e o acompanhamento internacional.
Diariamente são publicados apelos e denúncias, ao mesmo tempo em que são ativadas
formas e estratégias para ajudar as vítimas da criminalidade organizada e das injustiças
sociais, bem como suas famílias e comunidades.
Para mais informações:
www.red-alas.net
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