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ASoCIATE

Implicadas no Desenvolvemento é a primeira ONGD 

galega que empregou a metodoloxía dos grupos de 

axuda mutua nos seus proxectos de cooperación ao 

desenvolvemento, tanto na India coma en Etiopía. Os 

grupos de axuda mutua son unha ferramenta desenvolvida na 

India hai máis de dúas décadas para integrar as vertentes 

sociais, políticas e económicas que son precisas para superar 

a pobreza e a discriminación de xénero. Implicadas contribuíu 

grazas a esta ferramenta ao empoderamento de máis de 

150.000 mulleres dende a súa fundación.

Alén disto, a filosofía de Implicadas no Desenvolvemento 

anima a observar de forma crítica as formas de vida do Norte 

e como a pobreza se constrúe dende aquí. En particular 

prestamos atención á nosa construción das mulleres do Sur e 

as súas circunstancias de vida dunha maneira estereotipada 

como formas que perpetúan a pobreza. Unha das moitas 

consecuencias desta representación estereotipada 

xeneralizada nas ONGDs e contra a que loita Implicadas é a 

falta de aprendizaxe dende o Sur cara ao Norte. Este 

seminario pretende poñer á disposición das entidades que 

traballan coas mulleres en situación de marxinalidade ou 

pobreza ou as mulleres mesmas os coñecementos que 

durante décadas levan mellorando as condicións de vida 

de millóns de mulleres en todo o mundo. É hora de 

poñernos en disposición de escoitar e aprender.

Luns 5 de novembro na EGAP | Santiago de Compostela

Os grupos de axuda mutua, son agrupacións de entre 12 e 20 

mulleres que se reúnen de forma regular para aforrar dos seus 

propios cartos e poder tomar crédito dese fondo común. Porén, os 

grupos son moito máis ca iso pois constitúen foros de empoderamen-

to para as súas participantes, dado que non só traballan as cuestións 

económicas senón que ofrecen espazos de apoio mutuo, mellora da 

autoestima, acción común e resolución de problemas individuais e 

colectivos. Os grupos de axuda mutua repousan sobre tres piares, 

o económico, o social e o político e basean o seu funcionamento 

no recoñecemento das capacidades das mulleres para gobernar as 

súas vidas e tomar as súas propias decisións de forma democrática 

e informada. Os grupos non son entidades que se formen de forma 

“externa” senón que o que fan as organizacións que traballan con 

esta metodoloxía é apoiar ás mulleres cos coñecementos 

necesarios para que elas mesmas 

xestionen o grupo. Así, a propia 

formación dun grupo só pode 

realizarse mediante 

dinámicas participativas 

nas que as propias 

mulleres dunha 

comunidade concreta 

seleccionan aquelas 

que están en situación 

de maior necesidade.



 

Os grupos de axuda mutua non poden funcionar sen un 

recoñecemento explícito do potencial das integrantes e dos seus 

dereitos. O grupo constitúense nun foro de intervención e de 
transformación da realidade que supera as fronteiras público/privadas 
que adoitan marcarse noutro tipo de intervencións. Ademais, a unión 

das mulleres dálles capacidade de intervención en problemas que 

doutra maneira resultan de moi difícil solución.

Os grupos de axuda mutua son un sistema ten un alto potencial de 

funcionamento en comunidades onde exista unha cohesión social 

interna. Isto quere dicir que non é unha metodoloxía que se poida 

aplicar dende o enfoque individual dos “servizos sociais” senón dende 

un enfoque de traballo coas comunidades e en particular coas mulleres 

dende un enfoque de xénero. Tendo en conta estas condicións, cómpre 

dicir que se ben ata o momento só se aplica en numerosísimos países en 

vías de desenvolvemento, é hora de que dea o paso á nosa sociedade, 

onde existen grupos e comunidades que cumpren estas condicións e 

que moitas veces viven en situación de grande exclusión social.

Este seminario introdutorio ten como obxectivo explicar de forma 

detallada e práctica os particulares desta ferramenta e avaliar coas 

persoas e organizacións participantes a potencial aplicación desta 

metodoloxía en Galicia. O seminario será impartido por María 
Reimóndez, presidenta de Implicadas no Desenvolvemento e experta 

no enfoque.

SE QUERES SABER MÁIS...

Asiste ao seminario que terá lugar o luns, 5 de novembro na EGAP 
(Santiago de Compostela) de 16:30 a 20:30 horas. 
Visita a nosa páxina web, o noso perfil de Facebook e Twiter ou ponte 

en contacto connosco a través do enderezo electrónico 

info@implicadas.com ou do número de teléfono 886 111 191. 

Envía este formulario a:
Implicadas/os No Desenvolvemento
Avda. das Camelias 49, escaleira. C.P. 36211 VIGO 
Non esquezas asinalo!
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Número de conta  (20 díxitos)

A cara máis visible dos grupos de 

axuda mutua adoita ser a 

económica. A metodoloxía 

non pode funcionar sen ela, 

é ben certo, mais tampouco 

sen os demais piares. O piar 
económico baséase no 
aforro e crédito interno. Isto 

materialízase na decisión 

dunha cantidade de aforro 

individual que as integrantes 

acordan entregar en cada xuntanza. 

Esa cantidade debe de ser o suficiente-

mente baixa para que todas poidan contribuír sen faltar e pode ir 

aumentando pouco a pouco. O fondo común que se crea co aforro 
vaise logo distribuíndo en créditos ás integrantes. Son elas mesmas 

quen deciden a quen se lle outorga cada crédito, os xuros que deben 

pagarse e os prazos de devolución. Este proceso de aforro e de 

rotación do fondo fai que as mulleres que forman o grupo teñan 

accesibles fondos que doutra maneira lles serían inaccesibles e que 

poden utilizar para cubrir necesidades de emerxencia pero sobre todo 

o que se estimula é a creación de pequenas empresas ou busca de 

fontes de emprego propio.

O obxectivo dos grupos de axuda mutua non é económico en si 

mesmo, cada xuntanza debe incluír unha orde do día na que se 
tratarán problemas tanto de índole persoal ou colectiva que o grupo 
en concreto queira atallar. As mulleres terán daquelas potestade para 

tomar decisións e levalas á práctica como grupo. Estas intervencións 

poden ser dende a protección ou acción contra a violencia de xénero 

ata a representación de carencias infraestruturais ás autoridades locais 

ou resolucións de problemas presentes nas súas 

comunidades a calquera nivel. Os grupos son 
ademais unha fonte de apoio para as 

mulleres, tanto en problemas de índole 
persoal como colectiva.


