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Implicadas/os no desenvolvemento está de décimo aniversario. E é que xa pasou unha década dende que un grupo de persoas puxeron en común a súa forma de entender a pobreza como un problema estrutural e político a nivel mundial e fundaron "Implicadas/os
no desenvolvemento" (IND), unha ONG de desenvolvemento, de xénero, aconfesional, apartidaria e crítica coa nosa sociedade.
noutro
ámbito
de
actuación,
Implicadas/os ten como obxectivo reducir
as desigualdades que se dan entre os países do Norte e do Sur e erradicar a desigualdade de xénero, xa que mentres esta
persista será imposíbel falar de desenvolvemento.

O ProxectoTiruchy (India) actuou en dez suburbios da cidade

Para dinamitar as bases que sustentan a pobreza, Implicadas/os traballa
sobre todo en dous ámbitos. Por unha
banda, na sensibilización da cidadanía
galega encol da pobreza e inxustizas no
mundo, incidindo en que o noso compromiso coas comunidades empobrecidas do
Sur debe ser un esforzo permanente que
comece por transformar a nosa sociedade, e entendendo a solidariedade como
unha actitude ante a vida, como un compromiso permanente a longo prazo, e non
como un mero xesto puntual que moitas
veces nos serve para ‘aliviar conciencias’.
Trátase, en suma, de abrir un espazo de
participación á cidadanía galega tentando a súa implicación nesta maneira sustentábel de entender a cooperación, pois
o cambio estrutural que orixine un
mundo máis xusto só será viábel coa
implicación da sociedade dos países do
Norte.
Porén, os resultados da sensibilización son lentos, co cal cómpre tamén
aplicar un segundo ámbito de actuación
capaz de mellorar a vida das persoas do
Sur de forma máis inmediata. Trátase dos
proxectos integrais de cooperación ao
desenvolvemento que Implicadas/os
apoia na India (dende 1998) e en Etiopía
(dende 2004) e nos que colabora sempre
a través de contrapartes locais. Nun e
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Os dous ámbitos son igual de importantes para Implicadas/os, posto que para
acadar a redución das desigualdades hai
que traballar nun lado e noutro do ecuador, sen esquecer que formamos parte
dun todo interrelacionado. De nada serve
investir todos os esforzos en proxectos de
cooperación nos países do Sur se iso non
fose acompañado pola sensibilización e
implicación do Norte.

"Os proxectos baséanse no
'empoderamento' das mulleres,
para facelas visíbeis dentro da
súa sociedade e capacitalas para
a toma de decisións"
PROXECTOS DE COOPERACIÓN
Implicadas/os caracterízase por unha
serie de principios que reverten no seu
xeito de entender e levar a cabo a cooperación ao desenvolvemento. O primeiro é
o traballo en pé de igualdade con organizacións locais dos países obxecto de
actuación, ás que Implicadas/os lles
finanza proxectos, de xeito que se garanta o respecto cultural, a creación de
emprego local e a autosuficiencia das
comunidades. Ademais, os proxectos que
Implicadas/os apoia son sempre integrais,
abranguendo todos os aspectos da vida
das persoas e a relación coa comunidade:
educación, sanidade, dereitos cidadáns,
atención aos discapacitados, tempo de
lecer, etc. Os proxectos baséanse no
“empoderamento” das mulleres (potenciación do seu papel social comezando
desde o ámbito persoal e familiar), para
facelas visíbeis dentro da súa sociedade e
capacitalas para a toma de decisións en

consonancia co obxectivo de superación
da discriminación de xénero. Por iso, os
proxectos, alén de acompañamento,
motivación e axuda, ofrecen outro aspecto de grande valor para as beneficiarias:
a formación. Dende a alfabetización á
capacitación laboral, pasando por aspectos sanitarios de prevención de enfermidades, ou de detección e prevención da
violencia de xénero, as beneficiarias
teñen a oportunidade de descubrir outra
forma de vivir a propia vida e de incidir
na comunidade con voces autorizadas e
valoradas.
Implicadas/os debe ofrecer garantías
de que non se creará unha dependencia
entre a comunidade e a ONG. Pola contra, serán proxectos que incidan na autosuficiencia da comunidade beneficiaria
poñendo en valor os seus propios recursos e dereitos, apoiándose fundamentalmente no asociacionismo e na formación
de grupos de traballo e aforro (cunha
adaptación da técnica do microcrédito,
que supón o préstamo a persoas pobres
que non poden acceder ao crédito bancario) e creando verdadeiras redes de axuda
e de apoio entre comunidades.

"Os proxectos apóianse no asociacionismo e na formación de
grupos de traballo e aforro,
cunha adaptación da técnica do
microcrédito"
TRABALLO EN GALIZA
Xa en Galiza, Implicadas/os promove
un traballo integral de voluntariado. Na
súa práctica totalidade, funciona co
esforzo voluntario das/os socias/os e
simpatizantes e, ás veces, con contratacións temporais de persoal especializado
non existente no voluntariado. Para
Implicadas tamén é fundamental o traballo en rede, a colaboración con outras
organizacións xa existentes en campañas conxuntas e actividades de todo
tipo, agrandando así a forza e a calida-

As actividades de sensibilización que
se desenvolven en Galiza son moitas e
diversas, nas que destacan as conferencias en distintos contextos e sobre
variadas temáticas, como o microcrédito, a cooperación internacional, o enfoque de xénero, etc. Fanse exposicións
temáticas como “O son das Buguinas”,
baseado no libro que leva ese mesmo
título; “Voces dende Tiruchy”, baseada
no proxecto de cooperación de Tiruchy
(India); “Penso, logo actúo”, “Maquila
boutique”, para reflexionar sobre as
condicións de explotación nas que traballan as mulleres no téxtil; ou “10x10
Implicadas”, exposición conmemorativa
do décimo aniversario da ONG.
Implicadas/os participa en feiras de toda
a xeografía galega; charlas en centros
educativos, como “A Auga en Etiopía”
impartida nos centros de Rosalía de
Castro, Lamas Abade e Xelmírez I en
Compostela, coa colaboración de
ADEGA; clubs de lectura celebrados en
Lugo ou en Vigo; actividades relacionadas co lecer e a cultura, como recitais de
poesía, concurso de microrrelatos, festival de música Implícate!; e finalmente,
unha disposición continua a informar e
formar no eido da cooperación en xeral
ao voluntariado de Implicadas/os no
Desenvolvemento e a calquera persoa
interesada allea á organización.
IMPLÍCATE
Para poder seguir cambiando o
mundo dende Galiza estamos abertas a
calquera tipo de colaboración e suxestión.
Implícate e participa connosco!!
www.implicadas.org
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info@implicadas.org

Grupo de Aforro de mulleres beneficiarias do
Proxecto Mersa
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de do movemento das organizacións
ante a sociedade civil e gobernamental.

As mulleres de Mersa (Etiopía) camiñan 4 ou 5 horas diarias para obter auga

PROXECTOS NA INDIA E EN ETIOPÍA
Na actualidade Implicadas/os no Desenvolvemento finanza e apoia dous proxectos na India e outros dous en Etiopía.
Proxecto en Tiruchy (India): Desde o ano 2003, o proxecto de Desenvolvemento
Urbano de Tiruchy fixo avanzar ás comunidades e a firme decisión das mulleres
de iniciar un camiño para o que non hai volta atrás. O proxecto finaliza este ano
naquelas comunidades que xa poden evolucionar soas.
Proxecto en Karaikal (India): Tras o tsunami de 2004 no sueste asiático,
Implicadas/os e a súa contraparte PDI decidiron presentarse en Tamil Nadu,
unha das zonas máis afectadas. Despois de accións de emerxencia, apreciouse o desmembramento das comunidades, recolocadas en asentamentos que
proviñan da axuda internacional pero nos que había outro tipo de carencias.
O sufrimento destas comunidades fixo que os asentamentos se convertesen en
“lugares pantasma”, ao lado das casas ben construídas, onde se amoreaba a
miseria e a falta de expectativas. Implicadas/os tentou recuperar a zona, non
desde o punto de vista infraestrutural, senón desde a atención directa ás persoas e o desenvolvemento integral das comunidades.
Proxecto en Addis Abeba (Etiopía): O número de nenas e nenos que sofren
pobreza extrema en Etiopía é moi elevado. O analfabetismo, a morte por
enfermidades que son curábeis na nosa sociedade, o traballo en situacións de
perigo, o abuso físico e sexual, a orfandade ou a infección do VIH son algúns
dos problemas que fan que moitos destes rapaces/as acaben na rúa en situación de absoluta vulnerabilidade. A organización local OPRIFS vén traballando desde o ano 2000 con meniñas da rúa expostas a todo tipo de abusos. Por
outra banda, a pandemia de SIDA que asola ao continente africano fai que
actualmente o número de mulleres cabeza de familia sexa moi elevado, cos
problemas económicos e de exclusión social que isto comporta. Este proxecto
(de ‘empoderamento’ de mulleres) pretende mellorar a súa situación, crear
acceso a servizos e aforro para traballadoras e integrar temas transversais
como a sensibilización sobre os dereitos das mulleres e das nenas e a prevención do VIH/SIDA.
Proxecto de North-Wollo (Etiopía): As beneficiarias do proxecto son mulleres analfabetas e as máis pobres, que viven en dous kebeles (comunidades) de
Mersa, nas montañas do norte do país. Na zona, non hai experiencias previas
de asociacionismo entre mulleres polo que o obxectivo principal do proxecto
é a creación de grupos de autoaxuda que lles permitan debater sobre as súas
preocupacións e problemas, ao tempo que espertan nelas o hábito do aforro e
da participación en actividades xeradoras de ingresos.

cerna 39

