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¿Com utilitzem les feministes els diners que 
aporta la cooperació al desenvolupament?

Managua, Juliol de 2013.

El programa Feminista La Corriente és una organització amb 19 anys 
d’existència. Conten amb una Junta integrada per dones amb una amplia 
experiència i sòlid compromís amb l’impuls de processos d’apoderament 

de les dones com camí obligat en la recerca de la igualtat dels drets i les 
oportunitats..

Per realitzar el treball quotidià contem amb un petit col·lectiu de treball integrat per 6 
persones, dada important per desmentir aquelles opinions que afirmen que amb els 
recursos de la cooperació s’han alimentat organitzacions burocràtiques en el sud 
davant la situació endèmica de desocupació. Les persones que formen part 
d’aquest equip no solament conten amb qualificació professional, sinó que creuen 
profundament en la igualtat i el respecte a la diversitat.

En el dia a dia de la nostra organització a l'igual que el de les altres organitzacions 
feministes del país esta fonamentada en el compromís amb els drets de les dones, 
el que suposa qüestionar estructures opressives que reprodueixen tota classe de 
desigualtats entre dones i homes.
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La falta d’autonomia de les dones sobre els seus cossos, la maternitat imposada, la 
violència de gènere, el repartiment desigual del treball de cuidats, l’existència de 
lleis que violen els drets de les dones o de les polítiques p bliques que no 
reconeixen les seves necessitats, forma part de la nostra agenda política 
quotidiana, que en la mesura del possible fem coincidir amb els pro ectes que 
presentem a consideració de les institucions que formen part de l'entramat de la 
cooperació al desenvolupament.

Després d’alguns anys realitzant el nostre activisme sense recórrer a la cooperació al 
desenvolupament, decidim reprendre algunes iniciatives que necessàriament havien 
d’adoptar el format de “projectes” per justificar la sol·licitud de recursos financers 
presentant a agencies oficials de cooperació de l'Estat i de governs autonòmics.   

Exemple d'un projecte exitós
En el període compromès entre gener del 2010- gener 2011 el Programa Feminista 
La Corriente va desenvolupar un projecte anomenat: Enfortiment del moviment de 
dones/feminista per la defensa dels drets de les dones en Nicaragua.

Des del mateix moment de la formulació de la idea, teníem clara la necessitat de 
contribuir amb la generació de pensament crític i presa de consciència sobre els 
problemes estructurals que limiten el reconeixement i exercici dels drets de les 

dones, perquè entenem que una 
societat democràtica solament és 
possible si les persones que l’integren 
s’apropien de valors democràtics.

L’enfocament i els temes prioritzats 
en el marc d’aquest projecte 
responen a problemes de mitjà i llarg 
termini que han estat identificats pel 
feminisme al llarg de diverses 
dècades de lluita pel reconeixement 
dels drets de les dones. És a dir, 

no es tracta d’improvisacions a la llum de les possibilitats que puguin presentar les 
dinàmiques de la cooperació al desenvolupament, sinó d’un coneixement exhaustiu 
de la realitat que viuen milers de dones i del reconeixement del moviment de dones/
feministes com a actor protagonista en la defensa dels drets de les dones i en 
particular d’aquelles que viuen en condicions de pobresa, exclusió i violència. 

En tal sentit l'objectiu d’aquest projecte va ser el de propiciar l’intercanviï entre 
activistes amb diverses trajectòries i experiències que ens permetés generar nous 
coneixements sobre temes de vital importància per l’exercici de la ciutadania de les 
dones i les joves.
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Per l’assoliment de l’objectiu realitzem un cicle de seminaris amb activitats 
destacades d’organitzacions de dones i feministes de diverses localitats del país, el 
qual ens va permetre aprofundir en la comprensió del complex procés de 
reproducció de les múltiples discriminacions que vivim les dones en raó del gènere, 
la classe, l'ètnia, l'orientació sexual, així com la necessitat d’ampliar agendes que 
permetran un major impacte en la transformació dels imaginaris socials favorables a 
la igualtat.  

Una altra de les activitats desenvolupades en el marc del projecte va ser la 
realització d’un cicle de formació amb lesbianes joves i dones trans per analitzar 
temes relacionats amb els cossos, les identitats, la sexualitat i la violència. Amb tals 
reflexions aconseguim verbalitzar i fer conscient el dany provocat pels sistemes 
normatius opressius a la vida d’aquelles persones que transgredeixen l'ordre 
sexista, masclista i hetero normatiu.

Lesbianes, dones trans i activistes femenines trobem importants punts de 
coincidència que han fet possible la construcció d’aliances per a l’enfortiment de 
l’acció col·lectiva en defensa dels nostres drets a viure una vida determinada. 

Una de les activitats centrals del projecte va ser la realització d’una trobada 
nacional de joves amb el lema: “Els nostres cossos, els nostres drets, la nostra 
ciutadania”. Cent vuitanta joves de les més diverses procedències van ser part de la 
convocatòria per reflexionar sobre els cossos, el plaer, la diversitat, la maternitat i la 
paternitat; també analitzem el pes de la violència, el sexisme i el racisme que 
s’imposen de manera particular en els cossos de les dones.

Les reflexions generades ens permeten establir una connexió directa entre 
l'autonomia dels nostres cossos i la participació activa en l'espai públic des de 
noves nocions de ciutadania, trencant amb la vella dicotomia entre les dimensions 
privades i públiques de la vida. Amb aquesta trobada s’amplien els diàlegs entre 
activistes d’organitzacions joves i organitzacions feministes, com embrió de noves 
configuracions en la participació ciutadana.
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Una altra de les activitats realitzades va ser la realització d’una investigació que 
porta per nom: “Els cossos del feminisme Nicaragüenc” el qual s’ha convertit en un 
punt de referència per analitzar els avanços, nusos i desafiaments del moviment de 
dones/feministes durant l’última dècada. Les veus de les dones entrevistades 
aporten valuoses reflexions sobre les múltiples dimensions de les discriminacions 
que pateixen les dones en raó del gènere, la condició soci econòmica, l'ètnia i 
l’opció sexual, aportant elements d’anàlisi que permeten entendre les complexes 
interrelacions entre sexisme, pobresa, racisme i hetero sexisme.

Els resultats de la investigació, els seminaris i els cicles de formació amb lesbianes 
i dones trans van alimentar el contingut d’una altre de les activitats realitzades, a 
saber l’impuls d’una campanya nacional de sensibilització que porta per lema: “Tots 
els drets per totes les dones”, els impactes directes de les quals s’expressen entre 
altres factors, en l'apropiació de missatges i imatges per part de les xarxes i 
organitzacions de dones.

El taller nacional Teatro-
Cabaret és una altra de 
les activitats realitzades. 
Amb l’ajuda del grup 
mexicà “Las Reinas 
Chulas” realitzem un taller 
en el qual participen 
activistes feministes de 
diferents regions del país, 
contribuint amb 
l’enfortiment de diversos 

grups de teatre popular, així com, amb el sorgiment de nous grups amb una 
perspectiva que incorpora valors d’igualtat i diversitat.

En societats com la Nicaragüenca on històricament l'activisme en defensa dels 
drets humans freqüentment adquireix una dimensió de sacrifici i renúncia, 
“La Corriente” ha aconseguit aprofitar el potencial que presenta el Teatro-Cabaret 
per compartir propostes transformades en clau d’humor, ampliant la influència 
d’idees feministes en públics heterogenis.

Líders del moviment de dones/feminista del pacífic i de la Costa Carib, homes i 
dones joves, activistes de la diversitat sexual han expressat la seva satisfacció amb 
els aprenentatges aconseguits a través de les accions desenvolupades en el marc 
del projecte analitzat. L'apropiació d’aquests nous enfocaments i visions que 
interpel·len a la societat i a Estat a favor de la igualtat i la diversitat es poden 
contrastar en els canvis personals de les/els participats, en les reflexions 
quotidianes i accions públiques que promouen els col·lectius que han participat en 
aquests processos. 

El conjunt d’accions desenvolupades també va permetre analitzar en profunditat 
temes que han estat absents de l’agenda feminista tals com el racisme 
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Aquest és un butlletí produït pel Programa Feminista La Corriente i Cooperacció. 
Trobareu més informació a www.lacorrientenicaragua.org o 

http://www.cooperaccio.org/ http://cooperaccio.org/plataforma/
a facebook: /programafeminista.lacorriente  /cooperaccio

twitter: @lacorrientenica @Cooperaccio
Amb el suport de:

i la seva articulació amb el sexisme, les identitats de gènere i la transgeneritat, la 
diversitat sexual i el pes de la homo/lesbofòbia. Per altra banda, han contribuït a 
posicionar les propostes feministes particularment en la dimensió dels drets sexuals 
i reproductius en l’espai públic a través de recursos novells i lúdics que 
contribueixen són una major acceptació per part de públics diversos.

És important destacar que des de la formulació del projecte i durant la 
implementació del mateix “La Corriente” i Cooperacció, la ONGD catalana que duu 
a terme la gestió financera que permetre un maneig transparent de la informació i 
dels recursos.

Alguns desafiaments que interpel·len a la 
cooperació al desenvolupament 
Projectes com el descrit anteriorment ens permeten identificar alguns desafiaments 
que interpel·len tant a la societat civil dels nostres països com a la cooperació al 
desenvolupament en general i de l'Estat espanyol en particular. 

•  La desigualtat entre homes i dones i la violació sistemàtica als drets 
d’aquestes representa un problema estructural que requereix d’esforços 
sostinguts i de llarg alè en les dimensions locals, nacionals i globals.

•  Potenciar la participació ciutadana de les dones és possible en la mesura que 
es remoguin prejudicis sexistes i masclistes que limiten la seva constitució com 
subjectes de drets. Per això és necessari potenciar accionar de les 
organitzacions i xarxes com actius de canvi amb sòlid compromís que va més 
enllà de cada circumstància específica. 

•  El diàleg constructiu entre organitzacions de dones, feministes, joves i 
organitzacions de la diversitat sexual esdevé una necessitat per la significació 
del nou sentit dels drets per a ciutadanies diverses i per on resulta necessari 
fomentar aquest tipus d'iniciatives. 

•  La cooperació al desenvolupament forma part d’un conjunt d’acords oficials a 
escala global, propòsit del qual esta encaminat a la universalització/ampliació 
de drets que permeten al major número de persones viure una vida digna. El 
diàleg i la cooperació amb organitzacions feministes que aporten a 
l’apoderament de les dones es crucial per a l’assoliment de tals objectius.

www.lacorrientenicaragua.org
http://www.cooperaccio.org
programafeminista.lacorriente



