PRESENTACIÓ
Aquest novè número de la revista Quaderns Electrònics del Desenvolupament
Humà i la Cooperació resulta ser una mostra de la diversitat dels estudis sobre el
desenvolupament i la mateixa multidimensionalitat del desenvolupament. Començant amb un article sobre el lloc dels microcrèdits en la cooperació mundial, seguim amb una anàlisi del paper de la dona en el desenvolupament, l’agroecologia com a estratègia enfront de la inseguretat alimentària i el rol del sector
empresarial en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els
quatre textos donen compte de la complexitat del desenvolupament i també la
necessitat de la multidisciplinarietat en el seu abordatge.
L’article de Carlos Gómez Gil focalitza la seua atenció en els límits i controvèrsies que acompanyen als microcrèdits com un dels instruments més característics i estesos de la recent cooperació per al desenvolupament. Els microcrèdits, publicitats com una de les alternatives a la pobresa, haurien mostrat també
els seus riscos, en convertir-se en mecanismes associats a l’aprofundiment de
les polítiques neoliberals als països en desenvolupament, sense enfrontar les
causes últimes de la mateixa pobresa i les profundes desigualtats estructurals.
Per la seua banda, Rajae El Khamsi mostra el paper que l’Estat i el moviment feminista han jugat en les últimes dècades en el desenvolupament del
Marroc en relació amb el lloc de la dona. De manera que el rol de l’un i l’altre
hauria resultat fonamental per a aconseguir determinats avanços que han suposat un salt qualitatiu en la situació de les dones, encara que encara queden
nombroses tasques pendents, especialment en el medi rural marroquí.
En un altre àmbit molt diferent, Iván Álvarez s’endinsa en l’anàlisi d’una
altra estratègia de lluita contra la pobresa i la inseguretat alimentària a Àfrica
com és l’agroecologia. Enfront de la Revolució Verda implementada a Àsia amb
tots els seus clarobscurs, l’agroecologia s’hauria convertit en el continent africà
en una alternativa a l’agricultura convencional i l’agroindústria, basada en el
respecte del medi ambient i l’economia a escala per a aconseguir l’accés a l’alimentació de sectors amplis de la població.
Finalment, l’article d’Eva Meza aborda la qüestió del rol de les empreses
en la cooperació per al desenvolupament i l’assoliment dels ODS marcats per
Nacions Unides. Per a això estudia un sector molt particular, com són les qüestionades empreses petrolieres i del gas a Amèrica Llatina. En el cas d’aquest tipus
de grans empreses s’hauria operat cert compromís amb els ODS en línia amb
la Responsabilitat Social Corporativa, encara que les seues pròpies prioritats en
l’assoliment de beneficis continuen despertant importants recels en la seua cerca d’un desenvolupament més sostenible.
A més, el número es complementa amb una ressenya, elaborada per Lilibeth Monserrate Santos López, del llibre Guia de criteris de qualitat en educació
ambiental, una altra matèria clau per a avançar en l’assoliment dels ODS.
Presentació
e-dhc, núm. 9

[4]

