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carta da directora

Outra felicidade 
para todos é posíbel

Queridos amigos e amigas, 

Non fai falta que vos diga que Haití nos ocupou a 
mente e o corazón destas últimas semanas. Para que 
teñades unha idea, esta é a emerxencia máis grave a 
que fixemos fronte nos nosos 50 anos de historia. O 
drama do Haití foi provocado por un terremoto, mais 
non nos enganemos, tamén é o resultado da pobreza 
extrema, a inestabilidade política, a falta de infraes-
truturas e a indiferenza mostrada até agora pola co-
munidade internacional cara ao país máis pobre da 
América. Nós estamos alí desde 1994, así como en 
moitos outros países do Sur, traballando para reducir 
a vulnerabilidade das persoas máis pobres. Cando es-
tán no centro de todas as olladas, mais tamén cando 
os xornalistas xa marcharon.

De todos os xeitos, non nos podemos esquecer do 
contexto de crise económica e financeira en que nos 
encontramos. Por iso, o resumo das actividades do 
exercicio 2008-2009, que vos presentamos a con-
tinuación, ten un sabor agridoce. Para nós, a crise 
representa un duplo desafío: nun momento en que 
os países do Sur onde traballamos precisan máis que 
nunca o noso apoio, a posibilidade de recadar os fon-
dos necesarios é cada vez máis incerta.
Con relación ao exercicio anterior, afrontamos unha 
diminución de ingresos de 9%, debido, en gran parte, 

á redución conxuntural de fondos públicos e privados. 
Esta situación fíxonos reaccionar e tomar medidas 
que permitisen manter os compromisos asumidos e 
a calidade do noso traballo. Por iso, ademais de ser 
moito máis esixentes na contención e na redución de 
gastos, tivemos que amortizar sete postos de traballo 
e revisar o noso cadro xeográfico de actuación.

Dános forza e esperanza comprobar que a solidarie-
dade dos nosos socios e socias é firme e comprome-
tida, mesmo en momentos como este, de tentación 
cara á retirada individual. Tamén realizamos avances 
importantes nos nosos catro ámbitos de traballo – que 
destacamos nas seguintes páxinas – e que beneficia-
ron máis dun millón e medio de persoas.

Creo sinceramente que a crise pode ser unha opor-
tunidade para avanzar cara unha sociedade máis 
equitativa. Unha sociedade que non estea baseada 
na acumulación e no egoísmo, senón no construírmos 
xuntos, no compartirmos, na esperanza. Outra felici-
dade para todos é posíbel. E por iso imos continuar 
a loitar contra a pobreza e a inxustiza.

Grazas!

Ariane Arpa 
Directora Xeral de Intermón Oxfam

Creo sinceramente que a crise 
pode ser unha oportunidade 
para avanzar cara unha 
sociedade máis equitativa

P.D.: O resumo da memoria que tes nas túas mans é unha mostra da nosa vontade de informar con austeridade. Se queres a 
información completa, podes descargala desde a nosa web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
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Promovemos o acceso de homes
e mulleres a uns ingresos que lles
permitan ter unha alimentación

saudábel e unha vida digna.

Traballamos para que todas as
persoas teñan dereito a

educación, sanidade e auga
potábel, gratuítos e de calidade.

Procuramos a protección
e a asistencia das persoas

afectadas por un desastre natural
ou un conflito; antes, durante

e despois da catástrofe

Loitamos para que as mulleres
teñan o control das súas propias
vidas, tanto a nivel económico

como político e social.

Construímos un movemento
cidadán global capaz de esixir

xustiza, a gobernos e empresas,
e o libre exercicio dos

seus dereitos.

Intermón Oxfam somos persoas que loitamos, con e para as poboacións 
desfavorecidas e como parte dun vasto movemento global, 
co obxectivo de erradicar a inxustiza e a pobreza, e para conseguir 
que todos os seres humanos poidan exercer plenamente os seus dereitos 
e gozar dunha vida digna.

infografia_GALLEGO.pdf   12/2/10   13:12:22



Xustiza económica
A crise financeira e económica, 
así como a mudanza climática, 
golpeou especialmente as per-
soas pobres dos países do Sur. 
A FAO advir te de que xa son 
1.000 millóns as que pasan fame 
no mundo. Para contribuír para 
paliar esta situación, Intermón 
Oxfam implementa 34 progra-
mas para conseguir medios de 
vida sustentábeis, mudanzas en 
políticas agrícolas e o fortalece-
mento de organizacións campe-
siñas en 20 países. Igualmente, 
colaboramos con 108 grupos 
produtores a quen compramos 
comercio xusto e que, grazas a 
iso, poden ter unha vida digna. 

En España, tamén desenvolvemos 
un intenso traballo de incidencia 
política, apoiado pola publicación 

de 17 conferencias. Destacamos 
a nosa participación na Reunión 
de Alto Nivel sobre Seguridade 
Alimentaria (RANSA), celebrada 
pola ONU en Madrid no  mes de 
xaneiro de 2009, acompañada 
de actos de rúa en 21 cidades 
para esixir máis eficacia e menos 
burocracia contra a fame. Parale-
lamente, pedimos unha redución 
eficaz e equitativa das emisións 
de CO2, ao mesmo tempo que 
esiximos aos causantes da mu-
danza climática unha transferen-
cia sistemática de recursos cara 
aos países máis afectados (que 
son os que teñen menos recur-
sos) para se poderen adaptar ao 
quecemento global. 

“Para min, ser muller implica 
coidar o meu territorio, o meu 
corpo, a miña familia. E a 
miña familia non é só o meu 
esposo e os meus dous fillos, 
senón as 126.000 mulleres 
que fan parte de Femucarinap, 
coas cales loitamos cada 
día para defender as nosas 
terras, auga e sementes”, 
asegura contundente Lourdes, 
presidenta desta organización, 
coa que traballamos no 
país. “As mulleres labregas 
temos un papel fundamental 
na sociedade: garantir a 
seguridade alimentaria, 
unha responsabilidade que 
nos obriga a loitar contra os 
políticos que dan prioridade aos 
biocombustíbeis, aínda que iso 
signifique mandar a pequena 
agricultura á extrema pobreza”, 
explica. 

LOurdes Huanca,  
dO Perú

“Unha crianza que 
non se alimenta ben 
non pode aprender 
na escola porque 
adormece” 
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Servizos  
sociais básicos
Melloramos o acceso á educa-
ción de calidade, á auga potá-
bel e a sistemas de saneamento 
de máis de 200.000 persoas. O 
fornecemento de bens e servizos 
completouse con accións de sen-
sibilización, mobilización social, 
creación de redes e incidencia 
política. Queremos que a comuni-
dade local participe activamente 
en todas as nosas intervencións. 
Porque é o seu dereito e porque, 
ao sentilas como propias, loitarán 
para que duren no tempo. 

En concreto, desenvolvemos 
programas de educación en 
Angola, Burkina Faso, Mozam-
bique, Sudán e India. Construí-
mos equipamentos, compramos 
material didáctico, melloramos 
a formación de mestres e mes-

tras, e sensibilizamos para unha 
maior escolarización das nenas. 
En España, lideramos o equipo 
de incidencia da coalición espa-
ñola da Campaña Mundial pola 
Educación, cuxas reivindicacións 
foran recollidas amplamente po-
lo Plano Director da Cooperación 
Española (2009-2012). Tamén o 
Festival de Curtametraxes Actúa 
2009 abordou a problemática do 
acceso á educación con proxec-
cións en 30 cidades españolas. 
Por outro lado, implementamos 
programas de auga e saneamen-
to en Haití e Etiopía, onde con-
tribuímos para reducir o tempo 
dedicado polas mulleres á busca 
e recollida de auga, de 2-5 horas 
a 20 minutos. 

“Traballamos para dar poder 
ás persoas, sexan homes ou 
mulleres”, asegura a responsábel 
do Centro Polivalente de 
Formación Beoog Yinga. Os 
seus alumnos –adolescentes 
que non foron á escola ou que 
a deixaron– reciben educación 
básica e formación profesional 
que lles permitirá gañar a vida 
no futuro.

ZamPaLIgré Kabré  
de burKIna FasO

“Os estudantes  
saen de aquí cun 
proxecto de vida”
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Onde traballamos

Xustiza económica  
Servizos sociais básicos   

Acción humanitaria   

Dereitos das mulleres    
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Un programa é un conxunto de proxectos 
que persegue xerar mudanzas sustentábeis 
na vida das persoas para que estas poidan 
exercer os seus dereitos. Os diferentes 
proxectos articúlanse xerando resultados 
superiores á suma individual que conseguiría 
cada un deles por separado.

Tamén xestionamos con impacto rexional: na África, 2 programas 
e 1 proxecto, e na América, 4 programas e 6 proxectos.

 áfrIca amérIca asIa tOtal

XUstIZa EcONÓmIca
N.º DE PrOXEctOs INDEPENDENtEs 15 7 1 23
Nº DE PrOgramas (PROXECTOS QUE O COMPOÑEN) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

sErVIZOs sOcIaIs BásIcOs
N.º DE PrOXEctOs INDEPENDENtEs – 5 – 5
Nº DE PrOgramas (PROXECTOS QUE O COMPOÑEN) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

accIÓN HUmaNItarIa
N.º DE PrOXEctOs INDEPENDENtEs – 1 – 1
Nº DE PrOgramas (PROXECTOS QUE O COMPOÑEN) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

DErEItOs Das mUllErEs
N.º DE PrOXEctOs INDEPENDENtEs 8 1 – 9
Nº DE PrOgramas (PROXECTOS QUE O COMPOÑEN) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

cIDaDaNÍa E gOBErNaBIlIDaDE
N.º DE PrOXEctOs INDEPENDENtEs 1 8 5 14
Nº DE PrOgramas (PROXECTOS QUE O COMPOÑEN) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

cOmErcIO XUstO
N.º DE OrgaNIZacIÓNs 27 45 36 108

tOtal DE PaÍsEs 17 15 12 44
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Membros de Oxfam Internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemaña 1995
Oxfam América (EUA) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélxica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia - Agir Ici 1988

Oficinas de incidencia política de Oxfam Internacional en Washington,  
Nova York, Bruxelas, Xenebra e Brasilia, e de campañas no Brasil e Italia.

Membros observadores: Oxfam India e Oxfam Xapón.

Organizacións relacionadas con Oxfam Internacional: Ucodep (Italia).

Xunto traballamos en máis de 100 países.

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam México 1996
Oxfam Novib (Países Baixos) 1956
Oxfam Nova Celandia 1991
Oxfam Quebec (Canadá) 1973

A reprodución do mapa corresponde á proxección de Peters.  
Mostra os países en proporción aos seus tamaños relativos, segundo áreas iguais.



Acción 
humanitaria
O panorama internacional é de-
solador: agrávanse os desastres 
ligados á mudanza climática; 
continúan os conflitos crónicos 
en Somalia, República Democrá-
tica do Congo, Palestina ou Darfur 
(Sudán); e increméntanse as cri-
ses alimentarias. Neste contexto, 
o noso traballo en acción humani-
taria creceu de xeito exponencial: 
respondemos a 5 emerxencias, 
implementamos 2 proxectos de 
rehabilitación post-emerxencia e 
13 de reducción de riscos. En to-
tal, atendemos 334.319 persoas  
e instalámonos como unha ONG 
de referencia en temas de auga, 
hixiene e saneamento. 

Ao mesmo tempo, fixemos pre-
sión sobre políticos españois e 
gobernos do Sur para que cum-

pran coa súa responsabilidade 
de protexer os civís atrapados en 
conflitos. Froito diso, contribuí-
mos para que o goberno español 
incorpore a Responsabilidade de 
Protexer en documentos chave 
da súa política exterior e que 
sexa aprobada unha proposición 
non de lei sobre a cuestión. Igual-
mente, axudamos a que a voz da 
poboación civil dos países inmer-
sos en conflitos chegue aos seus 
gobernos e á comunidade inter-
nacional. Por último, na campa-
ña conxunta Armas baixo control, 
contribuímos para que o Tratado 
Internacional de Comercio de Ar-
mas reciba o apoio da ONU, co 
voto de 147 países. 

En agosto de 2008, decretouse 
a existencia dunha epidemia de 
cólera en Cuamba, ao norte do 
país. As inundacións de marzo 
de 2009 e outros factores, como 
a escasa educación en hixiene 
da poboación, intensificaron o 
risco de contaxio. Perante esta 
situación, rehabilitamos os 
puntos de distribución de auga 
da zona afectada, construímos 
34  fontes públicas e máis 
de 500 latrinas familiares e 
repartimos kits de hixiene, 
ademais de impulsar diferentes 
actividades de sensibilización. 
“Lavar as mans con xabón 
parece unha parvada, mais 
pode salvar vidas”, é unha das 
conclusións do curso a que 
asistiu a muller da foto, unha 
das 30.000 persoas beneficiarias 
desta intervención.

cursO Para  
a PrevencIón  
dO cóLera,  
de mOZambIque

“Mellorar as 
prácticas de hixiene, 
salva vidas”
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Dereitos  
das mulleres
As tres quintas partes das per-
soas máis pobres do mundo son 
mulleres e nenas. Dúas terceiras 
partes dos analfabetos son mu-
lleres e o 70% dos menores que 
non van á escola son nenas. A 
metade da poboación feminina 
adulta padeceu violencia a mans 
dos seus compañeiros. Son cifras 
do Fondo de Poboación da ONU 
(2008) que nos confirman que 
non só temos que continuar a 
defender os dereitos das mu-
lleres, senón que a perspectiva 
de xénero debe impregnar, de 
forma transversal, todas e cada 
unha das nosas intervencións: 
desde os proxectos de desenvol-
vemento e acción humanitaria, 
pasando polas nosas campañas, 
as compras a grupos produtores 

de comercio xusto ou a linguaxe 
que utilizamos nos nosos textos. 

Incrementamos a nove os paí-
ses onde loitamos, a través de 
programas específicos, para que 
as mulleres gañen control sobre 
as súas propias vidas, os seus 
dereitos sexan recoñecidos e 
participen na toma de decisións. 
Queremos conseguir mudanzas 
en políticas, mais tamén en ideas 
e crenzas. Un exemplo ilustra-
tivo: en moitas comunidades 
africanas, tentamos romper coa 
tradición que establece que as 
mulleres non poden ser propie-
tarias da terra. En total, o noso 
programa Dereitos das Mulleres 
beneficiaron máis de 70.000 
persoas, o 15% homes. 

Vítima de torturas e abusos 
sexuais polos paramilitares, esta 
xornalista do xornal El Tiempo, 
un dos máis importantes do 
país, viaxou a España para 
apoiar a presentación da nosa 
conferencia A violencia sexual 
en Colombia: unha arma de 
guerra. “Tomar a decisión 
de vir espir a alma foi moi 
difícil. A xente cre que unha 
agresión sexual é como unha 
labazada, que ao outro día 
se pasa. Non é así, temos 
que convivir con iso todos os 
días. Eu teño a posibilidade 
de estar aquí e de falar, mais 
pensen nesas mulleres de zonas 
rurais, indíxenas, labregas ou 
afrocolombianas, que non 
poden saír á rúa e que son 
invisíbeis. Hoxe, eu estou a 
falar por elas, polos millares de 
mulleres que sufriron abusos e 
foron agredidas en Colombia, 
que esperan que algún día se 
faga xustiza”.

jInetH bedOya,  
de cOLOmbIa

“Hoxe, estou  
a falar por elas” 
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Cidadanía e 
gobernabilidade
Outro dos nosos obxectivos é 
avanzar cara a unha cidada-
nía máis activa, Estados máis 
eficaces e empresas máis res-
ponsábeis. En Intermón Oxfam, 
impulsamos un novo modelo de 
cidadanía global onde todas as 
persoas sexan conscientes de 
pertencer a unha comunidade 
local e global, ao mesmo tempo, e 
se comprometan activamente na 
obtención dun mundo máis xusto 
e sustentábel. 

Para contribuír á construción 
desta cidadanía, apoiamos orga-
nizacións sociais de 13 países do 
Sur na súa loita por esixiren aos 
seus Gobernos políticas e leis que 
sexan favorábeis cos excluídos. 

Por outro lado, en España educa-
mos para unha cidadanía global 
(xa se inscribiron 2.021 centros 
e 2.056 docentes, a nivel persoal, 
no noso programa) e promovemos 
a mobilización social, sobre todo 
entre os mozos, a través da nosa 
web DaleLaVueltaAlMundo.org. 
Ademais, publicamos 62 novos 
libros que convidan á reflexión 
crítica. Finalmente, para conse-
guir un sector privado responsá-
bel, en maio volvemos reclamarlle 
a Repsol YPF maior transparencia 
e a aplicación eficaz da Política de 
Pobos Indíxenas á que se compro-
metera. Tamén promovemos unha 
nova proposición non de lei sobre 
transparencia na industria extracti-
va, aprobada recentemente.

“Hai que ser optimistas”, 
asegura este mozo activista 
que viaxou, xuntamente con 
outros 15, á reunión sobre a 
mudanza climática de Poznan 
(Polonia) a finais de 2008. “Alí 
puiden constatar que somos 
moitos os que gritamos con 
forza, e de forma pacífica, que 
o quecemento global é inxusto. 
Os líderes políticos non nos 
poden ignorar”, continúa. Como 
el, cada día son máis os mozos 
que colaboran activamente e de 
forma voluntaria con Intermón 
Oxfam, difundindo as nosas 
campañas e recollendo sinaturas 
para conseguir unhas políticas 
que loiten, de verdade, contra a 
inxustiza e a pobreza.

juan LasaLa,  
de esPaña

“Non nos  
podemos deixar 
levar polo desánimo” 
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Quen somos? 241.240 socios e doadores. 75.360 colabo-
radores das nosas campañas. 15.537 participantes en Conectando 
Mundos. 66.623 persoas que compraron os nosos libros. 260.254 
consumidores de comercio xusto. 1.895 voluntarios que, de xeito 
estábel, forman o equipo ao lado de 971 persoas contratadas 
(455 en España e 516 en países do Sur). Máis de 3.786 volunta-
rios que contribúen para orga-
nizar Un Día para a Esperanza 
e outras actividades públicas. 
284 organizacións locais do Sur 
coas que traballamos. 108 orga-
nizacións de comercio xusto ás 
cales compramos produtos.

CONSELLO DE DIRECCIÓN
Ariane Arpa, directora xeral
Anna Sentís, directora de Planificación, Calidade e 
Responsabilidade Social
Marta Arias, directora de Campañas e Estudos. 
Actualmente, Irene Milleiro
Santi Bolíbar, director Territorial
Franc Cortada, director de Cooperación Internacional 
Pilar Porta, directora de Comunicación e Marketing
Laura Sáenz, directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, director de Comercio Xusto

PADROADO
Presidente: Josep Miralles
Secretario: Xavier Pérez Farguell
Tesoureiro: Ramon Casals
Vogais: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, 
Esther Colmenarejo, María Luisa de la Puente, 
Cipriano Díaz, Cristina Manzanedo, Luis 
Marteles, Fernando Motas, Jorge Rosell, José 
María Tomás, Xavier Torra, Oriol Tuñí

Onde estamos?
En España…
A 30 de xuño de 2009, contamos con 7 sedes, 42 
comités e 48 locais de comercio xusto, desde onde 
canalizamos a solidariedade dos nosos socios, socias 
e colaboradores, así como a da sociedade en xeral, 
para as persoas máis pobres. 

No resto do mundo…
Temos oficinas en 16 países a través das cales 
desenvolvemos máis de cerca o noso traballo  
no terreo.

Máis información en:

www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
902 330 331
info@IntermonOxfam.org
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Relatorio económico
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75%
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INGRESOS
PRIVADOS

SOCIOS E DOADORES

HERDANZAS 
E LEGADOS

VENDAS DE COMERCIO 
XUSTO, EDITORIAL E 
INGRESOS FINANCEIROS

DOAZÓNS PARA 
EMERXENCIAS
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ACCIÓN 
HUMANITARIA

COMERCIO XUSTO
E EDITORIAL

PROXECTOS DE 
DESENVOLVEMENTO

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN
E EDUCACIÓN

20%
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POR EIXOS ESTRATÉXICOS

19%

7%

34%

31%

9%

SERVIZOS 
SOCIAIS BÁSICOS

DEREITOS DAS 
MULLERES
CIDADANÍA E 
GOBERNABILIDADE

XUSTIZA 
ECONÓMICA

ACCIÓN HUMANITARIA

Grazas á confianza depositada en Intermón Oxfam, desde o 1 de xullo de 2008 
até o 30 de xuño de 2009 xestionamos máis de 72 millóns de euros. O 66% dos 
ingresos son de procedencia privada, isto é, doazóns, herdanzas e legados, vendas 
e ingresos financieiros; o 34% de procedencia pública, con especial relevancia das 
contribucións das Administracións autonómicas e locais.

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  48.056

4	Socios e doadores  36.077
4	Doazóns para emerxencias  2.023
4	Vendas de comercio xusto, editorial  
 e ingresos financeiros  8.997
4	Herdanzas e legados  959

INGRESOS PÚBLICOS  24.267

4	Goberno español  6.367
4	Unión Europea  5.317
4	Administracións autonómicas  
 e locais  9.702
4	Axencias de cooperación  
 internacionais  2.881 

TOTAL INGRESOS  72.323

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  62.188 

4Cooperación internacional  44.536
Proxectos de desenvolvemento  23.432

Acción humanitaria  11.555

Xestión técnica, seguimento sobre  
o terreo e avaliación  9.549

4Campañas de sensibilización  
 e educación  8.625
4Comercio xusto e editorial  9.027

ADMINISTRACIÓN E CAPTACIÓN  
DE FONDOS  10.213

TOTAL GASTOS  72.401

Resultado -79
(en millares de euros)


