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Un futur sense pobresa
Oxfam Intermón està en ple canvi, com
moltes organitzacions. L’evolució de la
pobresa i de diversos aspectes que la
determinen -com les desigualtats, els
conflictes i el canvi climàtic- ens porten a
que treballem de manera més estructural.
Tot ens empeny a transformar-nos per ser
més eficients en la nostra missió de lluita
contra la pobresa. Responem a reptes com
la distribució del poder global, l’aparició
de nous actors socials i la revolució
tecnològica accelerada.
Fa unes setmanes vaig visitar Hondures,
un país on el nostre programa té com a
objectiu la defensa i promoció dels drets de
les dones. Donem suport al seu lideratge,
les seves oportunitats econòmiques tot
enfrontant també la violència masclista que
pateixen. Fins a 400 dones són brutalment
assassinades per homes cada any en aquest
país.
Ens trobem amb dotzenes de dones
organitzades en grups a les quals Oxfam
recolza en les iniciatives econòmiques que
emprenen. Ens expliquen els avenços en els
seus petits negocis, el poder de decisió que
van tenint en la família i en la comunitat.
Algunes han patit violències masclistes i
col·laboren amb les autoritats locals per
fer-hi front.
És imprescindible que treballem directament
amb les persones - amb les dones en aquest
cas - una a una i amb les seves comunitats
i organitzacions. Acompanyem aquestes
xarxes de persones en les seves demandes
davant la justícia i les administracions.
En temps d’eleccions al país, diverses
organitzacions locals - a través de la
plataforma digital “Polètika” - exigeixen
als candidats presidencials que es retratin
en els seus programes i afirmacions, amb
mesures i recursos per eradicar la violència
de gènere. Alguns ja han contestat.
El programa d’Oxfam a Hondures compta amb
el suport de diversos afiliats internacionals:
Canadà, Regne Unit, Espanya i Estats Units.
Formen un equip únic amb un pressupost i
pla integrats.

Els afiliats, Oxfam Intermón entre ells, ja
no gestionem verticalment els programes,
sinó que els donem suport amb valor afegit:
finançament, coneixement, eines de control
ciutadà com Polètika, connexions i aliances.
La Cooperació al Desenvolupament ha
canviat. Ha deixat de ser una cosa tan
senzilla com un “Nord” ric que ajuda a
un “Sud” pobre amb cert component
paternalista, per passar a ser una
autèntica aliança per al desenvolupament
i contra la pobresa, més horitzontal, on es
comparteixen en xarxa iniciatives, recursos i
experiència, on s’assegura no només que els
recursos arriben, sinó que s’utilitzen de la
millor manera pels qui més saben d’aquesta
matèria.
Comprovar els efectes de la crisi a Espanya,
i el que costa que la feble recuperació arribi
a les persones més vulnerables, ens ha
portat a treballar també al nostre país, tant
en la denúncia de les desigualtats com en
les propostes per a un sistema més just
que inclogui els que n’han quedat fora,
cada vegada més. És un altre canvi que ens
ha portat a donar suport a organitzacions
petites que lluiten contra la violència cap a
les dones o treballen amb població migrant i
refugiada.
És un privilegi poder comptar amb
l’experiència i l’estímul de milers de
col·legues d’Oxfam, en països i afiliats
durant aquest camí. Salvem vides en les
crisis humanitàries, en missions extremes
on ningú vol anar, juntament amb persones i
problemes oblidats. Sortim al carrer i estem
a les xarxes socials, on expliquem i animem
a la mobilització ciutadana per la justícia.
També som als llocs on es prenen decisions
rellevants per a la nostra tasca.
Cap equip d’Oxfam podria fer res de tot això
sense el suport dels milers de persones que
confien en nosaltres. Sense els recursos que
solidàriament es posen a les nostres mans
i sense l’escalf indispensable que sentim al
darrere.
Gràcies.
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A Oxfam Intermón creiem en un món on totes les persones
gaudeixin dels seus drets i les seves oportunitats. Per
això treballem cada dia per reduir les desigualtats socials i
econòmiques que perpetuen la pobresa.
En els darrers 15 anys s’ha aconseguit disminuir la pobresa
extrema fins el 50%. Sabem que un futur sense pobresa és
possible i anem decididament cap a ell.
Perseguim un futur sense desigualtat, sense gana, sense set,
sense discriminació; amb equitat, aliments, aigua i justícia.
Treballem de costat amb les comunitats, realitzem anàlisis
i informes que compartim per mostrar què funciona i què és
necessari denunciar per fer sentir la veu de les persones que
viuen en la injustícia de la pobresa i fer que arribi als líders
mundials.
Perquè creiem en el poder que tenen les persones i en la seva
capacitat per canviar el seu entorn i incidir en les causes de la
pobresa. Juntes som imparables.
D’aquesta manera treballem en aliances, amb organitzacions
sòcies per generar més impacte i influència. Formem part
de la confederació Oxfam que compta amb més de 70 anys
d’experiència i junts treballem en més de 90 països.
El treball dels equips d’Oxfam Intermón s’ha centrat en
29 països. I hem col·laborat també a 40 països amb
organitzacions productores de comerç just a les quals hem
adquirit productes.
Tot això ha estat possible gràcies a la implicació dels més de
236.000 socis i sòcies i col·laboradors econòmics; a les prop
de 240.000 persones que heu comprat productes de comerç
just; als 70.922 activistes que heu impulsat les nostres
campanyes i a les 2.041 empreses i organitzacions socials
i a les 38 administracions públiques que aquest any ens
heu donat el vostre suport. I també a totes les persones que
heu participat en esdeveniments i accions i heu compartit el
nostre missatge.
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Durant l’exercici 2016-17, a Oxfam s’han gestionat més de 2.000 programes, amb més de 19,2 milions de persones beneficiàries
(55% dones i 45% homes). Com Oxfam Intermón, hem impulsat 33 programes de desenvolupament i hem realitzat 25 intervencions
d’acció humanitària. Tot això, al costat de 202 organitzacions locals. En l’àmbit del comerç just hem donat suport a la tasca
de 122 les organitzacions a les que hem comprat productes. Aquesta tasca es completa amb les iniciatives per treballar a
favor de les persones migrants i lluitar contra les violències masclistes al nostre país, a través del suport a més d’una desena
d’organitzacions. La distribució de programes i persones beneficiàries a Oxfam és la següent:
Dret a ser escoltat

Alimentació sostenible i recursos naturals

Hem aconseguit canvis positius en polítiques i pràctiques de
governs, sector privat i institucions internacionals a favor de
les persones més pobres i vulnerables. Ho hem aconseguit
gràcies a la participació de la ciutadania.

Treballem perquè les famílies comptin amb els recursos
necessaris per generar els seus propis ingressos i assegurar
així una alimentació adequada a totes les persones de la
comunitat

470 programes
1,8 milions de persones beneficiàries

543 programes
2,3 milions de persones beneficiàries

55%
Dones

Justícia de gènere

Dones

Finançament al desenvolupament

El nostre objectiu és acabar amb la violència de gènere, per a
això, identifiquem els elements que constitueixen la violència,
conscienciem a institucions jurídiques i serveis, així com a la
ciutadania (el que inclou homes i nens).

A partir dels nostres programes i campanyes, als països
on cooperem i a Espanya, promocionem i defensem el
finançament nacional i internacional del desenvolupament.

221 programes
1,1 milions de persones beneficiàries

286 programes
0,6 milions de persones beneficiàries

62%
Dones

Salvar vides
Contribuïm a liderar la resposta a emergències, aportant
la nostra experiència en aigua i sanejament i treballem per
mostrar la necessitat de vincular les respostes d’emergència
al desenvolupament.

482 programes
83% són d’atenció humanitària
13,5 milions de persones beneficiàries
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51%

55%
Dones

51%
Dones

Distribució dels recursos invertits en
cadascuna de les causes per les quals
lluitem a Oxfam Intermón

PERSONES als quals ARRIBA EL SUPORT D’OXFAM,
NOMBRE DE PROGRAMES I ORGANITZACIONS SÒCIES
60%

7,8%
19,3%

50%

26,5%

40%

16,5%

30%
20%

29,9%

10%

1

2

3

4

5

Distribució dels recursos invertits per
continent en cadascuna de les causes per
les quals lluitem a Oxfam Intermón
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organitzacions sòcies
Programes
Persones amb les quals treballem
1. DRET A SER ESCOLTAT
2. JUSTÍCIA DE GÈNERE
3. SALVAR VIDES
4.ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I RECURSOS NATURALS
5. GRUPS PRODUCTORS DE COMERÇ JUST
6. FINANÇAMENT AL DESENVOLUPAMENT

SALVAR VIDES

JUSTÍCIA DE GÈNERE

2%

24%

71%

3%

54%
46%

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
I RECURSOS NATURALS
23%

FINANÇAMENT AL
DESENVOLUPAMENT
23%

77%

DRET A SER ESCOLTAT
42%

77%

ÁFRICA
àSIA
AMèRICA
EUROPA

58%
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Les nostres accions mes a mes
julioL
Compartim coneixements sobre resiliència
55 persones de l’equip Oxfam pertanyents a 23 països es van reunir a
Madrid per compartir coneixement sobre el treball que duem a terme en
resiliència.
81 famílies camperoles amb terra
Després d’una llarga campanya de denúncia sobre la situació dels
camperols sense terra a la vall de Polochic, el Govern de Guatemala es
compromet a lliurar terres a 81 famílies.

agost
Vigilants: Polètika a República Dominicana
Col·laborem en el llançament de la
plataforma Vigilants a República
Dominicana. Aquesta eina permet a la
ciutadania denunciar la falta de serveis
públics o la seva mala qualitat, donar
seguiment al pressupostari estatal i accedir
a informació sobre veedurías ciutadanes.

junY
Actuem davant la crisi humanitària en llac Txad
Iniciem una intervenció d’emergència a la regió del llac Txad on hi ha més de 100.000 persones
desplaçades.
Èxit de participació en Trailwalker 2016
Trailwalker 2016 va sumar més de 600 equips i va aconseguir una recaptació d’1,1 milions
d’euros per a la lluita contra la pobresa i el dret a l’aigua.

maig
Més empreses de l’IBEX35 en paradisos fiscals
Vam exposar, al costat de l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa, que el nombre
de filials de les empreses de l’IBEX35 en paradisos fiscals creix. Va quedar publicat a l’informe
Beneficios para quién.
Les conseqüències del fenomen de El Niño
Vam exposar les conseqüències del fenomen de El Niño a Etiòpia on més de 10 milions de persones
van estar en risc de patir escassetat d’aliments i aigua i hem treballat per pal·liar-ho.

Abril
Impostos que privilegien a les rendes més altes
Publiquem a Amèrica Llatina l’informe Tributación para un crecimiento inclusivo, una recerca amb la
Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina (CEPAL) que mostra que els sistemes tributaris privilegien
les rendes altes i les companyies multinacionals.

2016
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Les demandes de les dones txadianes
Acompanyem a dones txadianes del Consell Nacional de Concertació de Productors Rurals de Txad
en les seves demandes davant els candidats a les eleccions presidencials. 5 candidats es van
comprometre amb elles.

octubre
Impulsem noves empreses
Creixen el nombre d’empreses a les quals oferim suport a través del
programa Empreses que canvien vides a països d’Àfrica de l’Oest i Amèrica
Llatina.

setembre
Espanya no compleix amb les persones refugiades
Coincidint amb la Cimera Mundial sobre Refugiats i Migrants
de l’ONU denunciem amb l’informe España suspende en la
respuesta a la crisis mundial de desplazados l’incompliment
de les promeses del nostre país.

Ajuntaments contra els paradisos fiscals
Els ajuntaments de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alacant, Murcia i Madrid
se sumen a la campanya Zones Lliures de Paradisos Fiscals que exigeix un
comportament fiscal responsable a les administracions.

Actuem davant una nova catàstrofe a Haití
A Haití, vam respondre a la situació d’emergència
després del pas de l’Huracà Matthew que va afectar a
1,4 milions de persones. Distribuïm menjar, aigua potable i
material de reconstrucció.

dEsembre

novembre
Campaña contra las violencias machistas
Basta, una campaña de denuncia de las diferentes violencias
que sufren las mujeres, se presenta en Marruecos (con el
nombre de Baraka); Guatemala y Bolivia.
Exigimos recursos para combatir el cambio climático
Lanzamos la campaña Ante el cambio climático, ya no más
excusas para exigir al Gobierno español que aumente el
presupuesto para la lucha de las personas más pobres para
adaptarse a las consecuencias del desastre ambiental.

Nou informe sobre paradisos fiscals
Amb l’informe Guerres Fiscals denunciem 15 paradisos fiscals
que amb les seves rebaixes tributàries a grans empreses
arrosseguen a la resta de països a oferir condicions fiscals cada
vegada més avantatjoses només per a una minoria.
Comerç just en Nadal
Les models Judit Mascó, Nieves Álvarez i Verónica Blume i
els cuiners Ada Parellada i Francis Paniego s’han sumat a la
campanya de promoció del comerç just Regala comerç just,
comparteix l’origen del benestar.

2017

febrer
Actuem conjuntament davant les emergències
6 ONG internacionals, (Acció Contra la Fam, el Comitè espanyol
d’ACNUR, Metges del Món, Oxfam Intermón, Plan International i World
Vision vam crear el Comitè d’Emergència, una iniciativa per atendre
de manera conjunta la resposta ciutadana davant una situació de
crisi humanitària.

gener
La realitat del feminicidi a Espanya
Recolzem l’elaboració de l’informe elaborat per
l’organització Feminicidio.net sobre els assassinats
de dones a Espanya. Feminicidio.net és una de
les organitzacions amb les quals treballem a
Espanya contra la violència de gènere.
La riquesa de les 8 persones més riques
Coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial
(Davos, Suïssa) publiquem Una economía para el
99%, un informe que denuncia que només vuit
persones posseeixen la mateixa riquesa que la
meitat més pobra de la població mundial, 3.600
milions de persones.

marzo
Col·laborem amb organitzacions espanyoles
Celebrem a Madrid la primera edició de l’Escola d’influència amb la participació de 17
organitzacions amb les quals duem a terme projectes a Espanya i on també hi van participar les
organitzacions HarassMap (Egipte) i Tria Xarxa (Mèxic).
Celebrem el Dia Internacional de les Dones
Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones se celebren actes a diferents països per
sensibilitzar la societat sobre les desigualtats entre homes i dones. A Mali i Senegal van
participar en l’acte diversos parlamentaris. A Espanya lliurem l’IV Premi Avançadores.

* Aquestes són algunes de
les nostres accions.
Més informació en
www.oxfamintermon.org/
elsnostresexits
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itàlia
espanya
grècia
CUBA
el MARRoc
REPÚBLICA DOMINICANA

Mèxic

MAURITàNIA

Guatemala

MALI

hondures

HAITÍ

níger

Nicaragua

BURKINA FASO
Costa Rica

LIBèRIA

Colòmbia

Costa d'Ivori

GHANA
Camerun

Equador

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Txad

Perú
BRASIL

programes OXFAM

Bolívia
PARAGUAi

Salvar vides
Cooperació al desenvolupament

uruguai

Grups productors de comerç just
xile
ARGENTINA

Amèrica Llatina i Carib
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europa

Magrib i Pròxim Orient

Àfrica de l’Oest

Els 22 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica-EUA, Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Brasil,
Oxfam Canadà, Oxfam a Corea, Oxfam França, Oxfam Ibis-Dinamarca, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam Índia, Oxfam
Intermón (Espanya), Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam Novib-Països Baixos, Oxfam
Quebec, Oxfam Sud-àfrica i Oxfam a Suècia) duem a terme tasques de cooperació en més de 90 països. Oxfam Intermón impulsa el
desenvolupament en 29 i recolza a grups productors de comerç just a 40 països.

Ter. Palestinos (Gaza)
Xina
BANGLADESH

SIRIA
LÍBAN

VIETNAM

Egipte
Índia

Filipines

NEPAL

Etiòpia
Sudan del Sud

SRI LANKA

BURUNDI
UGANDA

Tanzània

Tailàndia
Papua Nova Guinea

Indonèsia

Moçambic
Maurici

madagascar

Sud-àfrica

Àfrica de l’Est

Àfrica austral

Àsia

OCEANIA
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L’exercici 16-17 es tanca amb un resultat comptable positiu
de més d’1,5 milions d’euros que seran destinats, d’una
banda, a contribuir al programa de refugiats d’Oxfam a Europa,
uns 200.000 euros, i per de l’altra, a enfortir les reserves de
la institució. Durant els anys de la crisi la fundació va tenir
dèficits, va reduir les seves reserves i empitjorar les seves
ràtios de solvència i liquiditat fins a nivells inadequats.
Des dels últims anys està en procés de recuperar les cotes
establertes per les polítiques Oxfam sobre fons propis i salut
financera alhora que adaptant aquests conceptes al volum de
fons que la Fundació gestiona.
En el seu conjunt els recursos procedents de donacions
privades han significat el 63% del total d’ingressos, gràcies
a la nostra consolidada base social. Les dades reflecteixen
l’excel·lent increment d’ altes de socis i socies, així com de
donatius d’organitzacions privades i de grans donants. Per la
seva banda en ingressos públics, cal esmentar el finançament
de la Unió Europa, l’Agència de Cooperació Danesa i d’altres
afiliats de la confederació Oxfam que han contribuït als grans
programes de desenvolupament i emergències a Burkina,
Txad, República Centreafricana i Haití (terratrèmol Matthew)
i al programa de refugiats. Els fons públics internacionals
representen el 83% dels ingressos públics executats durant
l’exercici (5 punts més que en l’anterior període), enfront de
17% d’origen nacional.
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Hem destinat uns 10 milions d’euros més a les nostres
activitats misionals que en l’exercici anterior, recursos que
han estat dirigits en la seva majoria a programes d’acció
humanitària. Les nostres despeses d’administració i captació
de fons segueixen reduint-se percentualment, en línia d’anys
anteriors.
En el moment d’elaborar-se aquesta Revista, no s’ha tancat
l’informe de la confederació per a l’exercici 16-17. Aquest serà
aprovat pel seu òrgan de govern al mes d’octubre. A l’exercici
2015-16 Oxfam va destinar 746 milions d’euros a programes.
Com a membres independents d’una confederació amb 22
afiliats (19 d’ells membres de ple dret), cada Oxfam es regeix
pels seus propis criteris pressupostaris.
Marc Pintor
Director de Finances

TANCAMENT DE L’EXERCICI 2016-17 EN EUROS
Ingressos

despeses

Ingressos privats

64.741.358 €

Programes d’Actuació

85.594.102 €

Socis i Donants particulars i institucions

37.364.164 €

Cooperació Internacional

70.245.239 €

Emergències

2.745.563 €

Herències i Llegats

1.367.796 €

- Desenvolupament
- Humanitària

Comerç just i segona oportunitat

6.284.707 €

Campanyes de sensibilització

8.723.444 €

Oxfams

9.709.103 €

Comerç just i segona oportunitat

6.625.419 €

Altres Ingressos

7.270.025 €
Administració i captació de fons

14.779.186 €

Ingressos públics
Govern espanyol
Unió Europea

37.274.076 €
3.708.837 €
2.546.636 €

Organismes Multilaterals

7.707.457 €

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT

4.118.902 €

Captació de fons

10.660.284 €

TOTAL despeses

100.373.288 €

23.154.858 €

Administracions autonòmiques i locals
Altres

Administració

40.792.703 €
29.452.536 €

156.289 €

102.015.434 €

1.642.146 €
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COM HI POTS COL•LABORAR
Fes-te’n soci/sòcia
www.OxfamIntermon.org/soci
Fes un donatiu
www.OxfamIntermon.org/donatiu
Difon les nostres campanyes
www.OxfamIntermon.org/campanyes
Fes-te’n voluntari/voluntària
www.OxfamIntermon.org/voluntariat
Compra comerç just a les nostres botigues o a
www.tienda.OxfamIntermon.org
Finança un projecte
www.oxfamintermon.org/financiaunprojecte
Col•labora com a empresa
www.OxfamIntermon.org/empreses
Descobreix el món que t’envolta amb els nostres estudis
www.OxfamIntermon.org/estudis
Coneix les nostres propostes educatives
www.OxfamIntermon.org/educacio
Suma’t a la xarxa de professorat a
www.ciudadaniaglobal.org
Apunta’t al Trailwalker
trailwalker.oxfamintermon.org
Regala Algo más que un regalo
algomasqueunregalo.oxfamintermon.org
Crea una iniciativa solidària
www.OxfamIntermon.org/iniciatives
Deixa un llegat
www.OxfamIntermon.org/llegats
Segueix-nos a través de Facebook
www.facebook.com/OxfamIntermon
i Twitter
www.twitter.com/OxfamIntermon
Participa, opina i debat en
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista
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