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“Os recortes en cooperación lévannos a 
reducir accións e presenzas importantes 

en diferentes contextos e países”

Algunhas ONGD cumpriron as súas 
vodas de ouro na xestión de proxec-
tos de cooperación. Non obstante, 
non están para celebracións. A 
axuda oficial ao desenvolvemento 
(AOD) diminuíu a niveis de 1981 
e o recorte ou a eliminación dou-
tras subvencións supuxo o peche 
de sedes, a redución de persoal e, 
mesmo, a finalización de proxectos. 
“O impacto será máis importante en 
2013 e 2014”, advirte Mercedes Ruiz 
Giménez, presidenta da Coordinado-
ra de ONG para o Desenvolvemento 
(Congde). Por iso pide que os orza-
mentos teñan en conta “a situación 
de extrema pobreza de millóns de 
persoas no mundo” e apela á cida-
danía para que dea o paso “cara a 
un compromiso permanente”.
En 2013, a AOD sitúase en niveis de 
1981. Está isto xustificado? É total-
mente incomprensible e inxustificado. 
Mentres a renda nacional diminuíu un 
5 % dende 2008, a AOD reduciuse un 
70 % dende 2001. A mal chamada cri-
se económica levou a uns recortes que 
esconden un cambio de modelo. Os or-
zamentos son inmorais e non teñen en 
conta a situación de extrema pobreza 
de millóns de persoas no mundo.
A canto ascende o recorte en sub-
vencións públicas ás ONGD? As 
ONGD obteñen recursos da AECID, 
que rexistrou a caída máis forte, cun 
recorte acumulado do 70 %. As orga-
nizacións seguimos recibindo o 50 
% do seu orzamento e mantivéronse 
os compromisos en marcha, pero pe-
cháronse axudas especiais e novos 
convenios, os fondos para programas 
plurianuais descenderon un 17 % e a 
convocatoria anual de subvencións a 
entidades máis pequenas será moi re-
ducida en 2013. 

Que supón para a cooperación in-
ternacional a redución de fondos 
españois? Se diferenciamos o apoio 
canalizado a través das ONGD, que co-
laboramos con lugares de gran pobreza 
que dependen da AOD, o impacto será 
máis importante en 2013 e 2014. A coo-
peración descentralizada descendeu un 
50 % e o noso apoio reducirase nesa 
porcentaxe. Pero, ademais, o 19 % das 
organizacións abandonamos un país ou 
unha zona xeográfica, o 65 % diminuí-
mos o número de proxectos en terreo, 
o 21 % pechamos sedes territoriais e o   
50 % reducimos persoal. 
Afectan os recortes ao logro dos 
obxectivos de desenvolvemento do mi-
lenio? É evidente. O propio secretario 
xeral de Nacións Unidas recoñeceu que 
os recortes dos países europeos terían 
un impacto forte na consecución dos 
obxectivos, sinalou de xeito especial as 
reducións de Grecia e España e pediu-
lles aos gobernos que non coloquen a 
carga da austeridade fiscal sobre os 
máis pobres. 
Teme que desaparezan as subven-
cións? Non quereriamos que isto 
acontecese, pero a forte redución or-
zamentaria da AECID podería levar 
á súa desaparición como axencia. 
Preocúpanos ademais o interese ac-
tual porque os coordinadores das ofi-
cinas técnicas de cooperación no exte-
rior sexan diplomáticos e non expertos 
en cooperación. 
Hai que mellorar a efectividade da 
axuda? Isto é urxente, independente-
mente da crise. No seu último informe 
periódico, o Comité de Axuda ao Des-
envolvemento da OCDE recomenda a 
concentración, algo que recolle o novo 
plan director. Tamén necesitamos un-
ha maior coordinación entre doadores, 
aprobar a materia da avaliación e ga-

rantir que as políticas públicas de agri-
cultura, pesca, medio, comercio ou mi-
gracións estean guiadas polo obxectivo 
da loita contra a pobreza e da defensa 
dos dereitos humanos. 
Deben reformularse as ONGD o seu 
funcionamento? Reformulámonolo 
sempre, pero temos unha responsabi-
lidade compartida. Dada a nosa profe-
sionalidade, a maioría dos fondos pú-
blicos canalízanse a través das ONGD. 
Non obstante, temos que diversificar 
as nosas fontes e urxe unha lei de me-
cenado para que os doadores privados 
se sintan motivados para colaborar. 
O plan director aposta por fomentar a 
actuación das empresas en coopera-
ción. Por iso reclamamos mecanismos 
éticos e de dereitos humanos que re-
gulen a súa contribución e que fisca-
licen as súas actuacións, como as do 
resto de actores. As empresas sociais, 
con intereses focalizados no desenvol-
vemento humano e sustentable, son 
benvidas. Pero se se centran en obxec-
tivos de lucro e internacionalización, 
temos moitas obxeccións. 
Que rol xogan as ONGD como acto-
res de desenvolvemento. O tradicional 
é a xestión e a execución de proxectos, 
pero o fundamental é a transformación 
social, a loita contra a pobreza e contra 
as desigualdades. 
As estatísticas sinalan que os cida-
dáns apoian a AOD? Pero este apoio 
non é masivo nin sae ás rúas. É moi im-
portante en momentos puntuais, como 
grandes emerxencias, pero falta dar o 
paso a un compromiso permanente.
Outro compromiso pasa por destinar 
o 0,7 % da renda nacional á AOD, 
cumprirémolo? Estamos lonxe, pero se 
Irlanda o mantivo, malia que foi resca-
tada, España pode alcanzalo.
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“O compromiso de todos coa 
cooperación para o desenvolvemento  
é hoxe máis necesario ca nunca”

As circunstancias actuais obrigan a 
adaptarse a novas modalidades de 
cooperación que aproveiten a expe-
riencia técnica fronte aos recursos 
económicos. Así o cre o director da 
Axencia Española de Cooperación 
Internacional para o Desenvolve-
mento, Juan López Dóriga, para 
quen a actual conxuntura económica 
supón “un sacrificio, pero tamén 
un reto” para sentar as bases dun 
futuro mellor. Neste contexto, mostra 
o seu compromiso firme coa coo-
peración para o desenvolvemento e 
aposta porque a AECID pase de fi-
nanciadora a facilitadora, unha tran-
sición na que considera as ONGD 
“uns socios imprescindibles”. 
Sempre destacou o seu compromi-
so coa cooperación para o desenvol-
vemento. Son tempos difíciles para 
mantelo? O compromiso de todos coa 
cooperación para o desenvolvemento é 
hoxe máis necesario ca nunca. Ante  un-
ha situación económica nacional difícil, 
é fundamental lembrar que o desenvol-
vemento é un traballo de todos e para 
todos que non se pode abandonar nos 
momentos complicados. As circunstan-
cias, non só as económicas, obrigan a 
adaptarse a un novo ámbito e a novas 
modalidades de cooperación, que non 
requiren forzosamente uns recursos 
avultados, senón unhas capacidades 
técnicas coas que contamos.
Cales son esas circunstancias? O 
mundo de hoxe non é o mundo de hai 
25 anos, cando naceu a AECID. Existen 
novos obxectivos, como a loita contra 
o cambio climático, un novo mapa da 
pobreza e un incremento da desigual-
dade. Algúns dos nosos países socios 
atinxiron un nivel de rendas medias 
que non require a mesma cooperación. 

Debemos adaptarnos a este ámbito e 
aproveitar a experiencia adquirida en 
cooperación técnica. 
Fíxase nalgún modelo de cooperación? 
Teño unha excelente relación cos meus 
compañeiros doutros países doadores. 
Todos compartimos retos similares, con 
maior ou menor intensidade, e adopta-
mos solucións para afrontalos. De todos 
eles saco ideas para seguir mellorando.
Que lle custou máis sacrificar nesta 
conxuntura económica? Esta conxuntu-
ra económica é un sacrificio, pero tamén 
un reto. É un momento de adaptación 
e de mellora, que senta as bases dun 
futuro mellor
O Plan director da cooperación es-
pañola 2013-2016 limita a 23 os 
países onde cooperará España. Que 
criterios seguiu? O plan director pide 
concentrar esforzos naqueles lugares 
onde España pode ser máis útil. Se-
guindo este criterio, que recomenda-
ban organismos internacionais coma o 
Comité de Axuda ao Desenvolvemento 
da OCDE, concentraremos a nosa pre-
senza en América Latina, no norte de 
África e en África Occidental.
Considera as empresas “actores de 
desenvolvemento”, pero isto depende 
das súas prácticas. Non contar coas 
empresas é omitir un actor importante. 
Xeran tecido produtivo e empregos que 
sustentan os logros do desenvolvemen-
to. Hai excelentes exemplos de contribu-
cións importantes, dende a súa respon-
sabilidade social corporativa ou dende o 
seu nicho de negocio.
Tamén alude a posibles alianzas con 
think-tanks e universidades, en que 
consistirán? Os think-tanks e as univer-
sidades elaboran o pensamento en coo-
peración e son suxeitos activos a través 

das súas redes internacionais. A alian-
za co mundo académico é fundamental 
para definir as nosas estratexias, crecer 
en coñecemento e en rigor e avanzar 
en coalicións de actores nas que todos 
acheguen algo.
Propón que a AECID pase de finan-
ciadora a facilitadora, que implica es-
te cambio de rol? A AECID deixaría 
de ser un ente que só financia e pa-
saría, no seu papel de facilitadora, a 
desempeñar un rol moito máis activo. 
As ONGD son un socio imprescindible 
no desenvolvemento.
Algúns cidadáns xustifican os recortes 
en cooperación para incrementar as 
axudas aos españois. Realmente hai 
conexión? A cooperación para o des-
envolvemento representa unha partida 
moito menor que as políticas sociais 
básicas en España. Non obstante, o im-
pacto nos países socios da cooperación 
española é notorio, xa que se parte de 
bases inferiores de desenvolvemento e 
de situacións sociais moito máis dramá-
ticas que as nosas. Isto non quita que a 
AECID, consciente do esforzo que fan os 
españois, vixíe cada euro destinado ao 
investimento en desenvolvemento para 
garantir o seu impacto.
Por que se debe apostar pola coope-
ración para o desenvolvemento? A coo-
peración é un investimento. Nun mun-
do compartido, os retos son globais. O 
desenvolvemento, os dereitos humanos, 
a seguridade internacional, o terrorismo, 
a saúde e o medio afectan a humanida-
de e deben afrontarse de forma conxun-
ta. España, como socio responsable da 
sociedade internacional, non se pode 
abstraer deles. E os españois, como so-
ciedade xenerosa, non o fan
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