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Com a resultat d’aquest esforç, l’assignació de recursos a les “organitzacions i 
institucions de la igualtat de les dones” i als “programes i polítiques de població i salut 
reproductiva” va augmentar notablement, passant del 3,5% de l’ AOD el 2005, al 8,7% el 
2008 (si bé estava lluny del llindar mínim -15%- recomanat pels organismes 
internacionals i establert a la Llei d’Igualtat). 

i l’apoderament de les dones van ser considerats objectius prioritaris de la 
espanyola, la qual cosa es va assolir gràcies a l’empenta de feministes 
treballant a les institucions de la cooperació, tant com a la persistent 
incidència dels Grups de Gènere de les Coordinadores d’ ONGD.  

Durant la segona meitat de la dècada passada, l’equitat de gènere 
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Les polítiques neoliberals i reaccionàries aplicades per l’actual govern estan 
desmantellant les polítiques socials, incloses les relacionades amb igualtat i 
cooperació nacional, al temps que posen en perill l’exercici de drets bàsics 
conquerits fa diverses dècades, incloent el dret de les dones a decidir sobre els 
nostres cossos i opcions reproductives.

Moltes organitzacions de la societat civil, tant a l’Estat espanyol com a l’Amèrica 
Llatina i el Carib, observem amb preocupació les tendències actuals de la 
cooperació espanyola. Les dràstiques retallades i la defensa dels associs público-
privats -eufemisme per a permetre a les empreses espanyoles que volen invertir als 
països del Sud accedir als recursos de la cooperació internacional-, juntament amb 
l’èmfasi en l’eficiència i les tornades econòmiques de la cooperació, fan témer que 
caminem cap a la irreversible privatització d’uns recursos públics que haurien de ser 
destinats a eradicar la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible i 
equitatiu. 

El desmantellament és més accelerat en els temes d’equitat de 
gènere

El desplomi de la cooperació espanyola ha afectat en gran manera els temes 
d’igualtat i drets de les dones; tal i com queda demostrat a la tendència sostinguda a 
la disminució dels percentatges d’ AOD des del 2009, arribant el 2012 als nivells que 
tenia al 2005 (3,8%). També és sabut que en el procés d’elaboració del IV Pla 
Director va arribar a qüestionar-se el caràcter prioritari de l’equitat de gènere.

Foto: SaraGuate
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A l’actualitat, “gènere” no és la línia prioritària de la cooperació espanyola en la 
majoria dels 23 països amb els que coopera, la qual cosa implica que els projectes 
o programes orientats a l’equitat i/o l’apoderament de les dones no aconsegueixen 
obrir-se pas en les convocatòries de subvencions (més escasses, menys dotades i 
més concorregudes). El tancament de la convocatòria de projectes de l’ Institut de 
la Dona el 2011 va clausurar l’únic instrument orientat durant més de dues dècades 
a canalitzar recursos envers les organitzacions i xarxes feministes 
llatinoamericanes i caribenyes.

Des que la cooperació al desenvolupament es va instal·lar com a política oficial 
del govern espanyol, les organitzacions feministes han tingut un accés molt limitat 
als mateixos. No els falta raó a les feministes llatinoamericanes i caribenyes quan 
afirmen que l’auge dels moviments feministes al continent no ha depès dels fluxos 
de la cooperació al desenvolupament, ans al contrari, la majoria de les 
organitzacions sobreviuen tot i els reduïts i fluctuants recolzaments financers 
externs, gràcies a l’activisme de milers de dones compromeses amb la defensa 
dels drets de les dones.

Els recursos de la cooperació espanyola sempre han discriminat les 
organitzacions feministes

Tot i que el IV Pla Director manté la “promoció dels drets de les dones i la igualtat de 
gènere” com una de les seves vuit línies estratègiques, tant el compromís de destinar 
el 15% de l’ AOD a aquests objectius, com l’aplicació de l’Estratègia de Gènere i del 
Pla d’Acció de Gènere de l’ AECID han quedat reduïts a mera retòrica; perdent la 
confiança de les organitzacions feministes llatinoamericanes i caribenyes en la 
cooperació espanyola.



COOPERACCIÓ PER A LA IGUALTAT  BUTLLETÍ 9

4

L’aplicació dels principis d’alienació i apropiació durant l’última dècada han multiplicat 
els obstacles que enfronten les organitzacions feministes per a accedir als recursos 
de la cooperació. La majoria dels fons assignats a la partida “Organització i 
institucions de la igualtat de les dones”, provenen de la cooperació de govern a 
govern i estan dirigits a institucions estatals, de tal forma que el 2009, d’un total de 
106,6 milions d’euros enregistrats en aquesta partida, amb prou feines 17 milions 
van arribar a mans d’organitzacions de dones i feministes llatinoamericanes i 
caribenyes (1).

Los escasos montos asignados a la equidad de género, la prioridad otorgada a la 
cooperación bilateral y multilateral, las limitaciones que plantea el formato “proyecto 
anual” o la exclusión de ciertos “temas”, considerados polémicos, son factores que 
en el último quinquenio han dificultado el acceso de las organizaciones feministas a 
los recursos de la cooperación española, quedando estos limitados a los 
provenientes de algunas cooperaciones autonómicas y/o a los canalizados por un 
reducido número de ONGD.

Les escasses sumes assignades a l’equitat de gènere, la prioritat atorgada a la 
cooperació bilateral i multilateral, les limitacions que planteja el format “projecte 
anual” o l’exclusió de certs “temes”, considerats polèmics, són factors que a l’últim 
quinquenni han dificultat l’accés de les organitzacions feministes als recursos de la 
cooperació espanyola, quedant aquests limitats als provinents d’algunes 
cooperacions autonòmiques i/o als canalitzats per un reduït nombre d’ ONGD.

En definitiva, la crisi de la cooperació al desenvolupament ha trobat una falsa porta 
de sortida en la reducció dels fons per als moviments socials que mantenen 
postures crítiques i de denúncia davant la discriminació i violació de drets. Tal i com 
documenten els estudis realitzats per AWID, la tendència a marginar els moviments 
feministes dels fluxos de cooperació s’aguditza per la falta de compromís real amb 
l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones per part de les agències 
governamentals de cooperació i d’algunes ONGD alineades  amb els mandats 
d’aquestes.

1. Segons van informar funcionàries de l’ AECID i la DGPOLDE  als III Diàlegs Consonants realitzats  a Antigua (Guatemala) al setembre de 2010.

Foto: Sissela Nordling
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a) Estan al límit de les seves possibilitats pel que fa al
sosteniment de les petites estructures que gestionen 
recursos per al seu treball.

Algunes han rebut pressions per a què prioritzin l’impuls de petites empreses de 
generació d’ingressos que incloguin homes i dones, evitant l’abordatge de temes 
qüestionadors de les relacions desiguals de poder.

Enlloc de reconèixer els moviments feministes com actores clau en l’assoliment de 
societats més justes, democràtiques i igualitàries, s’està pressionant les 
organitzacions de dones per a què adoptin enfocaments assistencialistes, 
funcionals a les lògiques de les institucions financeres internacionals.

Des d’una perspectiva d’apoderament que aposta per enfortir l’agència de les 
dones, no tenen cap justificació projectes de tall assistencialista, ni cap tipus 
d’exigències que no es corresponguin amb les necessitats, els desitjos i les 
reivindicacions que cada organització de dones formula en el seu respectiu context.

Moltes organitzacions feministes que durant la dècada passada van comptar amb el 
recolzament financer de les ONGD espanyoles s’estan veient afectades per les 
retallades, fins al punt de veure’s obligades a modificar les seves estratègies i 
dinàmiques internes de funcionament. Des de la seva pròpia experiència, 
destaquen entre les principals conseqüències negatives, les següents:

El canvi de model de la cooperació i les retallades pressupostàries 
perjudiquen greument les organitzacions feministes

b) Les organitzacions feministes estant essent pressionades per a què concentrin
els seus esforços en l’abordatge de les anomenades necessitats pràctiques de les 
dones, postergant la defensa d’aquells interessos estratègics que contribueixen a 
l’enfortiment de l’autonomia i la llibertat de les dones.

La interrupció dels vincles contractuals amb dones que han 
desenvolupat capacitats i habilitats en la defensa dels drets 

de les dones; la sobrecàrrega de treball de les que es mantenen treballant dins 
l’organització; les tensions provocades per l’ inseguretat laboral de la majoria 
d’activistes afebleixen les estructures organitzatives i redueixen les possibilitats de 
sostenir i aprofundir els processos de desenvolupament de l’organització i 
d’incidència política feminista. A mitjà termini, el tancament d’aquestes 
organitzacions farà més difícil l’impuls de protestes de llarg alè que des d’un 
enfocament d’apoderament, apunten a enfortir l’agència de les dones per a la 
transformació de les seves actuals condicions de vida.

www.lacorrientenicaragua.org
http://www.cooperaccio.org
programafeminista.lacorriente
http://www.pikaramagazine.com/2013/05/escrache-feminista-hacia-la-desobediencia-civil-ante-la-contrarreforma-de-la-ley-de-aborto/
http://www.pikaramagazine.com/2013/05/escrache-feminista-hacia-la-desobediencia-civil-ante-la-contrarreforma-de-la-ley-de-aborto/
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c) Les activistes s’han tingut irrespectades per les administracions públiques de
l’Estat espanyol (central i autonòmiques) i impotents davant la impunitat amb que 
aquestes incompleixen els seus compromisos en matèria de cooperació al 
desenvolupament.

La reducció de les sumes de la cooperació al desenvolupament comporten el risc 
d’afeblir l’acció ciutadana de les dones en defensa dels seus drets, tant a escala 
local com internacional, en contextos polítics on la presa de decisions es 
concentra en les burocràcies de govern i institucions internacionals.
Davant aquesta situació, les feministes proposem:

1. Mantenir una visió crítica envers la cooperació internacional, col·locant al centre
del debat la vigència dels drets humans i els acords internacionals que 
comprometen els governs del Nord i del Sud a garantir els drets de les dones. 
Sense aquesta perspectiva no serà possible avançar cap a l’eradicació  de la 
pobresa i l’aprofundiment de la democràcia, com condicions necessàries per a 
avançar cap a l’apoderament de les dones i la igualtat efectiva.

Propostes feministes d’aquí i d’allà:

Durant 2012 i 2013 moltes organitzacions feministes han constatat que, tot i que 
els seus projectes plurianuals havien estat aprovats, algunes només van rebre 
fons per a les activitats del primer any i altres mai van rebre els finançaments 
aprovats. Aquests incompliments les han obligat a limitar les activitats planificades 
a aquelles que han pogut realitzar amb fons propis, amb recursos aportats per les 
ONGD, o amb préstecs sol·licitats a altres organitzacions.
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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:
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2. Denunciar els governs neoliberals que en aliança amb les agències de cooperació
internacional estan utilitzant la crisi per a afeblir els moviments feministes, tant als 
països del Nord com del Sud; reafirmant que en el context regressiu actual i davant 
l’evident falta de correspondència entre creixement econòmic i avenços en la 
igualtat, es fa urgent re-polititzar el debat sobre la cooperació al desenvolupament i 
el seu compromís d’igualtat.

3. Evidenciar la incoherència que existeix entre els alineaments d’igualtat en la
política de cooperació espanyola i l’assignació de recursos a actors que, de manera 
deliberada i conscient, no estan contribuint a l’assoliment d’aquest objectiu.

4. Demandar a l’ AECID la creació d’un programa orientat a finançar iniciatives 
desenvolupades pels moviments feministes del Sud, elaborat amb la participació de 
les ONGD i organitzacions feministes de l’Estat espanyol. Són necessaris, a més, 
mecanismes de seguiment i verificació d’aquest programa a les Oficines Tècniques 
de Cooperació a cada país.

5. Denunciar el trasllat de recursos de la cooperació cap a empreses privades amb
cap credencial en la defensa dels drets de les dones; empreses la raó de ser de les 
quals se centra en l’obtenció de lucre i que compten amb un llarg historial de violació 
dels drets humans als països llatinoamericans i caribenys on actuen. (2)

2. Aquestes propostes sorgeixen d’entrevistes a líders feministes nicaragüenques i d’ ONGDs de l’Estat espanyol durant la realització de l’estudi: “Impactes 
del desmantellament de la cooperació española en les organitzacions de dones: Mirades feministes d’aquí i d’allà”, Cooperacció 2013. A l’actualitat s’està 
ampliant aquest estudi a El Salvador i Guatemala, en el marc d’una acció conjunta desenvolupada per 5 ONGDs que hem format una Aliança per una 
Cooperació Feminista (Cooperacció, AIETI, Entrepueblos, Mugarik Gabe i CEIM).
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