PRESENTACIÓ
Les polítiques de cooperació per al desenvolupament han aconseguit un notable grau d’institucionalització, tot i que aquest fet coincidisca ara amb una
significativa reculada en el finançament i extensió de les mateixes. No obstant
açò, segueixen sent escassos els instruments que ens permeten qualificar i valorar aquestes polítiques en funció no solament dels seus resultats, sinó també
de la seua coherència (el problema actual ja no és tant la falta de polítiques
com la qualitat de les mateixes). Aquest és l’objecte del primer article que obri
el nou número dels Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la
Cooperació, on se’ns ofereixen elements per a aconseguir un major control sobre la cooperació per al desenvolupament i assegurar un millor ús dels recursos
públics. Com a investigadora de la Plataforma 2015 i més, i de l’ONG Economistes Sense Fronteres, María Luisa Gil Payno desgrana els components propis a la
construcció d’un índex de coherència de les polítiques de desenvolupament,
propis per a la necessitat del qual sembla indiscutible.
Aquest tercer número dels nostres Quaderns EDHC dona compte també de la diversitat d’àmbits en els quals es projecta la cooperació per al desenvolupament amb altres tres articles produïts al si de la Universitat de València. Si en el primer article ja citat s’aborda la cooperació des de l’òptica de les
polítiques públiques, en els altres tres estudis s’incorporen l’educació per al
desenvolupament, els mitjans de comunicació o la salut sexual i reproductiva
com a terrenys en els quals mostrar i analitzar la incidència de la cooperació.
Així, els projectes que atenen a la resolució de les necessitats de la comunitat
—el cas presentat en l’article de Painazo i Ruano sobre anti-concepció entre
mares adolescents d’una comunitat indígena nicaragüenca— segueixen sent
la pedra angular de la cooperació al desenvolupament, però sense oblidar que
la cooperació també té lloc en el Nord a través de l’educació per al desenvolupament i que els mitjans de comunicació juguen en aquest sentit un paper
fonamental. Els articles d’Ana Maria Ribes, sobre un projecte d’ensenyament
de la geografia, i de Pilar Alfonso, sobre les campanyes de comunicació de les
ONGD, són una bona mostra de tot açò.
Amb la publicació d’aquests quatre nous articles donem continuïtat
al nostre objectiu d’alimentar la recerca i la reflexió sobre la cooperació i el
desenvolupament des de diferents angles, i convidem a que aquesta tasca ineludible puga continuar i créixer en el futur des de l’espai plural que ofereixen
els Quaderns EDHC.
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