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Somos millóns de persoas en todo o 
mundo traballando desde distintas 
ONG, plataformas, redes de moi 
diferente orixe e tamaño. Comparti-
mos valores baseados na solidarieda-
de e a responsabilidade cidadá e 
traballamos co OBXECTIVO de 

…porque temos a certeza 
de que as cousas deben e poden 
mudar, que esta humanidade pode 
converterse nunha humanidade 
libre de inxustiza na que as persoas 
vexan plenamente cumpridos os 
seus dereitos humanos en calquera 
lugar do planeta. 

Entendemos a cooperación ao desenvol-
vemento como unha relación entre iguais 
na que priman as persoas, as súas nece-
sidades ea s súas capacidades, tanto 
sociais como políticas e culturais.   

Organizamos o noso traballo a través de 
grupos temáticos que inciden sobre 
cuestións relativas á acción humanitaria, 
agricultura e alimentación, mobilización 
social, políticas de desenvolvemento, 
comunicación, xénero, auga, migracións, 
educación para o desenvolvemento, 
financiamento, transparencia, Unión 
Europea e Coordinadoras Autonómicas, 
entre outras. 

Traballamos en rede con outras platafor-
mas, tanto nacionais como internacio-
nais. O traballo conxunto permítenos 
incidir de forma máis efectiva a favor do 
desenvolvemento integral das persoas. 

Exercemos presión ante as 
institucións nacionais e internacio-

nais para que tomen as medidas políti-
cas, comerciais e económicas que favore-

zan o desenvolvemento dos países 
máis desfavorecidos. 

Levamos a cabo 
accións de incidencia 

política para esixir que os 
gobernos promovan políticas 

que combatan dun xeito 
efectivo a pobreza.

Realizamos informes sobre os 
temas que nos ocupan.

Promovemos a autorregulación, a 
transparencia e a ética das ONG 
para o Desenvolvemento.  

Traballamos con miles 
de organizacións en todo 

o mundo e con millóns de 
persoas que están conven-
cidas de que é posible 

terminar coa pobreza e 
mellorar este mundo.

Somos interlocutores con 
administracións públicas, 
gobernos, sindicatos, move-
mentos sociais, partidos 
políticos e outro tipo de 
actores. 

Somos punto de encontro para as 
ONG de Desenvolvemento, lugar 
de debate e reflexión, comparti-
mos experiencias e formulamos 
propostas conxuntas. 



Ante todo, formulamos alternativas para 
transformar as estruturas que rexen o 
planeta. Ofrecemos análises sobre os 
desequilibrios internacionais, informa-
ción desde os países nos que traballamos 
e propostas para participar na construción 
dun mundo xusto, igualitario e sostible.  

Prestamos formación e recursos 
ás ONG para o Desenvolvemento.

Realizamos campañas de sensi-
bilización para o conxunto da 
sociedade. Porque a participación 
das persoas é esencial para acabar 
cun sistema global inxusto que 
xera e mantén a pobreza.

Fundada en 1986, a Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo-España está 
formada por case un cantear de ONGD e 
17 Coordinadoras Autonómicas que, en 
total, suman máis de 450 organizacións 
dedicadas á cooperación internacional 
e á axuda humanitaria. Desde 1998, 
contamos cun Código de Conduta de 
obrigado cumprimento para todas as 
organizacións membro. 

Actuamos de xeito conxunto coa 
MISIÓN de fortalecer unha cooperación 
que contribúa a un mundo libre de 
pobreza no que prime a xustiza social e 
a distribución equitativa dos recursos, 
onde as persoas poidan ter as mesmas 
oportunidades de desenvolvemento, 
independentemente do lugar no que 
nazan e vivan. 



Por vez primeira na historia da humanidade 
é posíbel acabar coa pobreza no mundo.  

Porque temos os medios para elo,
PODEMOS y DEBEMOS facelo. 

As ONGD fináncianse a través de fondos públicos e 
privados. A transparencia e rendición de contas sobre 
a utilización de estes fondos é un requisito indispen-
sable para as organizacións que forman parte da 
Coordinadora. Todas elas teñen mecanismos de trans-
parencia -como memorias anuais, informes económi-
cos ou auditorías externas-, que explican a utilización 
dos seus fondos e os resultados das súas actuacións.

Os factores causantes da pobreza a nivel mundial son 
múltiples e diversos, como o son os actores que a 
xeran. A modificación dun contexto con tales caracte-
rísticas esixe o compromiso global de quen interve-
ñen nel: cidadanía, gobernos, partidos políticos, 
empresas, institucións internacionais.

 Ao longo de 25 anos de existencia temos realizado 
miles de proxectos educativos, sanitarios, agríco-
las… iniciativas que melloraron a vida de millóns de 
persoas. 

Un dos noso grandes logros propúxose en 2007, 
cando conseguimos que todos os partidos políticos 
con representación no Congreso firmarán o Pacto de 
Estado contra a Pobreza, asumindo de este modo un 
compromiso firme na loita contra a pobreza. Poste-
riormente téñense asinado outros Pactos Autonómi-
cos e Locais. 



…cada un e unha de 
nós somos unha peza 
máis dentro dunha 
engrenaxe global?

…moitas das cousas 
que fas a diario 
teñen múltiples 
consecuencias que 
van máis aló do teu 
contexto inmediato? 

…as grandes conquis-
tas sociais conse-
guíronse grazas ao 
feito que moitas 
persoas uníronse 
para logralas?

…existen múltiples 
formas de participa-
ción e reivindicación 
social que nos 
permitirían saír do 
desencanto que 
parece que nos 
invade? 

A nosa “D” significa DESENVOLVEMENTO, é dicir, traballa-
mos para que os países empobrecidos lideren os seus 
propios procesos de desenvolvemento. Traballamos para 
mellorar as condicións de vida de millóns de persoas, para 
fortalecer as súas capacidades e as súas opinións. 



Fórmate e estuda que é a cooperación e o desenvolve-
mento, as relacións internacionais ou a economía mundial. Porque, en ocasións, a 
vontade non é suficiente.

 Participa en charlas e en encontros; súmate ao ciberactivismo 
e ás manifestacións. Infórmate e actúa. 

 

 
Únete ás mobilizacións que reivindican políticas máis 

responsables. Esixe que os compromisos políticos se cumpran. Basta de promesas!

Utiliza a banca ética ou infórmate sobre o uso que o teu banco 
realiza co teu diñeiro porque, sabes realmente en que o invisten?

 Infórmate sobre as nosas actividades e 
propostas a través da nosa web: www.coordinadoraongd.org  

 Difunde as nosas iniciativas entre os teus contactos. Fai que se sumen máis e máis persoas. 

 Faite voluntario/a dalgunha ONGD e colabora co teu tempo e o teu traballo. Temos tanto que achegar…

- 
Asóciate a algunha das ONGD membro da Coordinadora. 

 
 Consulta fontes alternativas de información, 

pregunta, indaga, analiza. Que non che vendan o invendible. A pobre-
za ten as súas causas e as súas persoas responsables.

 Consume de xeito responsable. Sabes en que 
condicións prodúcense os produtos que consumes? En moitos casos 
sorprenderíaste!
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