FUNDAÇÃO INTERAMERICANA

AJUDANDO AS COMUNIDADES A PROSPERAR

2016 EM PERSPECTIVA

Eles compartilharam sua visão e nos mostraram o que
estavam fazendo para transformar seus sonhos em
realidade. Infelizmente, apenas algumas semanas
depois de nossa visita, um terremoto destruidor
atingiu o Equador. Essa tragédia lembrou a todos nós
da fragilidade de nossos esforços coletivos, e da
necessidade de permanecer com nossos amigos
enquanto eles reconstroem seus lares, negócios e
espaços comunitários locais.

REFLEXÕES SOBRE 2016

Eddy Arriola

Robert N. Kaplan

No ano fiscal de 2016, a Fundação Interamericana
(IAF) concedeu 14,4 milhões de dólares a 96
organizações populares e não-governamentais em 17
países.
Elas, por sua vez, se comprometeram com ou
mobilizaram outros 22,8 milhões de dólares por suas
iniciativas. Nosso portfólio de 282 projetos ativos
representam um investimento de 72,6 milhões de
dólares pela IAF e 98,7 milhões de nossos parceiros
beneficiários. Esses números contam uma história
importante sobre como a IAF funciona. Nosso
propósito, consagrado em nossa legislação de
fundação em 1969, inclui uma chamada para apoiar a
"participação cada vez mais ampla das pessoas no
processo de desenvolvimento". Então, colocamos
organizações populares no centro do nosso trabalho, e
procuramos pelas formas mais eficientes de ajudá-las
a executar seus projetos de desenvolvimento. O fato
de que a IAF é, na maioria das vezes, um investidor
minoritário nesses projetos, destaca o fato de
apropriação local.
A IAF tem tido o privilégio de colaborar com milhares
de grupos populares na América Latina e no Caribe
por mais de 45 anos. Estamos em uma busca
constante por formas de complementar, estender e
expandir o sucesso deles. Como organizações de
comunidade podem explorar e alavancar o estoque
enorme de energia social positiva gerada por essa
extensa rede? Essa busca se tornou o tema central
do trabalho da IAF, conforme aumentamos nossos
esforços para unir organizações de base

para aprenderem umas com as outras e juntar forças.
Já vimos muitas vezes como o envolvimento aos pares
multiplica o impacto de investimentos locais e fortalece
a malha social de suas vizinhanças, vilas, cidades e
municípios. Como presidente da IAF, eu (Bob)
participei de três reuniões de nossos parceiros
beneficiários na Bolívia, no Brasil e na Nicarágua nesse
último ano. Em todos os três lugares, a energia e o
entusiasmo eram palpáveis conforme as pessoas
compartilhavam suas experiências e ideias com os
colegas trabalhando em contextos diversos. Em 2016,
levamos nossa busca para um passo mais além
pedindo a nossos parceiros que nos ajudassem a criar
uma plataforma de aprendizado e envolvimento online,
para facilitar que fiquemos conectados quando todos
voltarem para casa. Esse portal também vai permitir
que outros se juntem às conversas e compartilhem
seus conhecimentos e experiências, independente de
fronteiras geográficas. Esse será um esforço
plurianual, e estamos entusiasmados com o potencial
dele trazer um "know-how" prático e recursos extras
dentro do alcance das organizações locais.
Vimos uma expressão vívida do valor dessa rede
popular no mês de Março, quando três membros do
conselho viajaram para o Equador e foram recebidos
por nossos parceiros locais em suas comunidades.
Conhecemos homens, mulheres e jovens
extraordinários de todo o país, com muito talento,
comprometimento e paixão para fazer a diferença.

Crime e violência são preocupações principais em
vários países da região, e as redes locais extensivas da
IAF contém uma riqueza de experiência prática em
construir paz e prosperidade a partir do zero. Não há
lugar onde isso seja mais importante do que na
América Central, onde a malha social desgastada tem
tido consequências tão dramáticas. Comunidades
fortes são essenciais para proporcionar uma base
sólida para prosperidade, bom governo e segurança. A
IAF aumentou a atividade nessa região problemática
como parte da estratégia dos Estados Unidos de apoiar
a Aliança da América Central para Prosperidade, e
estamos comprometidos a expandir nossos esforços
nos próximos anos.
Por fim, estamos felizes em dar as boas vindas a dois
novos membros do conselho nomeados este ano pelo
Presidente Obama. Vice-presidente Juan Carlos
Iturregui e Luis Viada trazem muitos anos de
experiência profissional e pessoal na região, e
aguardamos ansiosamente pela participação deles no
trabalho da fundação.
Saindo do conselho em 2016 estava John Salazar, que
serviu competentemente como presidente do conselho
de 2009 a 2014, e o Embaixador Thomas Dodd, que
era vice-presidente desde 2009. Em nome de todo o
conselho e equipe da fundação, agradecemos a ambos
por sua sábia liderança e por todos os anos de
dedicação ao avanço da missão da IAF em quase uma
década.

Eddy Arriola
Presidente, Conselho de Diretores

Robert N. Kaplan
Presidente e CEO

“Agora podemos parar de usar velas e

comprar gás. Podemos economizar esse
dinheiro e usar para comprar aparelhos
elétricos e móveis, além de uniformes da
escola para nossos filhos.”
–Tita, líder da comunidade de La Ensenada,
Piedra Blanca, República Dominicana

Retrato da GUAKIA AMBIENTE
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Concessão dos parceiros beneficiários

Pessoas com acesso à energia melhorada
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REPÚBLICA
DOMINICANA E HAITI
Um parceiro beneficiário da IAF está iluminando
comunidades com energia verde na República
Dominicana e no Haiti, onde muitas famílias vivem
em áreas pobres, rurais e fora das redes. O setor
de energia na Ilha de São Domingos é
caracterizado pelo sua forte dependência de
importações de combustíveis fósseis, baixa
qualidade e fornecimento ineficiente, além de cara
infraestrutura. Nas áreas rurais, a distribuição de
energia é mais problemática, especialmente no
Haiti. Apesar disso, a ilha possui as condições
geográficas e ambientais adequadas para geração
de energia renovável. A IAF, em conjunto com o
apoio do Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas, trabalha com a organização
popular GUAKIA AMBIENTE para construir, manter
e usar micro sistemas hidrelétricos gerenciados
pela comunidade. Esses sistemas, que geram
energia usando o fluxo natural da água, estão
fornecendo uma fonte de eletricidade limpa e
confiável para as comunidades rurais. Oito dessas
unidades já foram instaladas na zona rural da
República Dominicana. Em 2016, uma foi instalada
em Magazen, Haiti, depois que a GUAKIA e os
líderes das comunidades dominicanas fizeram
relações com associações do Haiti para
compartilhar assistência técnica e trazer energia a
seus vizinhos. Espera-se que os custos de energia
reduzidos permitam que as famílias economizem
um adicional de 25 por cento de suas rendas. Com
dinheiro economizado em combustível (querosene,
gasolina ou madeira), as famílias agora podem
comprar geladeiras, máquinas de lavar e, até
mesmo, computadores. A eletricidade proporciona
oportunidades na educação e na geração de
renda, melhora a segurança pública e facilita o
acesso à informação e a serviços de saúde.

MÉXICO
Embora a economia do México esteja entre as mais fortes
da América Latina, os desafios ainda existem, incluindo
desemprego e subemprego, insegurança e grande
desigualdade de renda entre os ricos e pobres. No México, a
IAF apóia as organizações de base que estão desenvolvendo
oportunidades econômicas, especialmente para grupos
marginalizados, como mulheres e povos indígenas. Desde
2012, a IAF apóia a organização sem fins lucrativos Ñepi
Behña (Mulheres de Dignidade) para organizar redes de
mulheres artesãs de descendência indígena a alcançar
nichos de mercado e participar de comércio justo com seus
produtos. Uma dessas redes é a Ya Muntsi Behña (YMB) ou
Reunião de Mulheres, uma cooperativa de 250 mulheres de
descendência nativa do Vale de Mezquital e planaltos norte
rurais de Hidalgo. É uma área onde os homens deixam suas
comunidades para buscar trabalho, embora essas mulheres
tenham aumentado as rendas familiares devido a
assistência técnica e acesso a capital de giro para melhorar
com práticas tradicionais. Os povos indígenas cultivam
maguey (planta de agave) há séculos, mas os membros de
cooperativa estão agora transformando suas fibras, frutas e
ervas em produtos de valor agregado como esponjas de
banho, compotas, geleias e sabonetes para venda em
mercados internos e internacionais. A Body Shop, uma
empresa britânica conhecida por seus produtos naturais e
princípios de comércio justo, é um enorme cliente. A Ñepi
Behña e a YMB formaram a empresa privada Corazón
Verde, que cresceu com o apoio da IAF e se tornou um
mercado doméstico alternativo para 520 mulheres artesãs
fornecedoras nos estados de Chiapas, Puebla, México,
Distrito Federal e Hidalgo. Elas recebem um preço justo por
seu trabalho através de uma ligação mais direta entre
produtores e consumidores. Com financiamento
suplementar em 2016, a IAF está apoiando essas
cooperativas para diversificar mais em mercados domésticos
e para desenvolver um processo de certificação para
produtos e representar normas consistentes com suas
próprias visões de comércio justo e tratamento equitativo.

"Estamos felizes em ser
membros dessa organização,
porque ela nos dá trabalho
estável e renda para nossas
famílias."
– Rosalía Dominguez Martin,
membro da YMB

Retrato da ÑEPI BEHÑA

$ 319.845;
Subsídios da IAF (2012-2018)

$ 237.986;
Concessão de parceiro
beneficiário

700
2.5x

Mulheres alcançadas

Aumento na renda

EL SALVADOR E
GUATEMALA

Retrato da SERES
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“Quando você encontra uma coisa que te faz feliz,
você dedica mais tempo e energia nisso; você deixa
fluir sua paixão, amor e futuro nisso. Ver um mundo
diferente é o que me dá inspiração.”
– Susana Ruiz, Jovem embaixadora da
SERES de El Salvador

1.500
Número de jovens alcançados

12-35
Idade dos participantes do programa

Em muitas das cidades, municípios e aldeias rurais
da Guatemala e de El Salvador, os jovens possuem
opções limitadas para desenvolver um futuro
próspero. Ao invés de encontrar trabalho ou
oportunidades educacionais, muitos se deparam
com a escolha de juntar-se a facções criminosas,
abandonar seus lares e comunidades –
ou encarar consequências ainda piores. Os
investimentos da IAF na América Central estão
focados em melhorar a segurança, a
prosperidade e a administração na região, e não
há lugar melhor para começar do que dando uma
voz aos jovens no processo. A IAF apóia a
Asociación Seres (SERES) para introduzir seu
programa de liderança e inovação voltado para o
desenvolvimento de jovens como agentes da
mudança na Guatemala e em El Salvador.
Emblemáticos dos princípios centrais da IAF, são
os jovens mesmos que selecionam as prioridades
e desenvolvem planos de ação para tornar suas
próprias comunidades lugares melhores para se
viver e trabalhar. Por exemplo, um grupo de
jovens usou as habilidades adquiridas através do
programa de treinamento da SERES para pedir
apoio de seu município em Quetzaltenango,
Guatemala – marco zero para emigração em seu
país.
Em El Salvador, os jovens estão se envolvendo em
suas comunidades através do acesso a treinamentos de
jornalismo cidadão. Até o final de 2016, a SERES já
beneficiou mais de 1.000 jovens da Guatemala e de El
Salvador com o apoio da IAF. Esses jovens lideraram
mais de 70 iniciativas diferentes para gerar renda,
preservar recursos naturais e o ambiente através de
campanhas de informação pública, e promoveram
atividades de esportes, mídia e cultura como
alternativas para o comportamento criminoso, além de
uma forma de se tornar cidadãos ativos.

DESTAQUES DE INVESTIMENTOS DA IAF EM DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÕES POPULARES
RESULTADOS*

COMUNIDADES
PERCENTUAL DE CONCESSÕES DA IAF DIRECIONADAS A
GRUPOS TRADICIONALMENTE MARGINALIZADOS
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*Esses totais representam resultados tid
cumulativos de final de ano para todas as concessões ativas;

em média os
PARCEIROS BENEFICIÁRIOS DA IAF
dedicaram

1.38

2.452

Número de PARCERIAS que se beneficiaram com
a IAF , o que permitiu que mobilizassem recursos
e compartilhassem experiências

PORTFÓLIO DE PROJETO ATIVO TOTAL
20 PAÍSES —282 CONCESSÕES —$72.6M

CARIBE
$6.8 M
23 CONCESSÕES
REPÚBLICA DOMINICANA 9
HAITI
12
JAMAICA
2

COMPROMETIMENTOS AF 2016
$14.4 M PELA IAF
$22.8 M PELOS PARCEIROS BENEFICIÁRIOS

MÉXICO $5.4 M
24 CONCESSÕES
ÁMERICA CENTRAL $22.3 M
98 CONCESSÕES
BELIZE
4
COSTA RICA
9
EL SALVADOR
20
GUATEMALA
26
HONDURAS
22
NICARÁGUA
14
PANAMÁ
3
PAÍSES ANDINOS
64 CONCESSÕES
BOLÍVIA
COLÔMBIA
EQUADOR
PERU

EDUCAÇÃO/
TREINAMENTO
$5,5M

$17.0 M
10
20
9
25

DISTRIBUIÇÃO
DO IAF16 POR

PROGRAMA

BRASIL $6.8 M
28 CONCESSÕES
CONE SUL $10.0 M
33 CONCESSÕES
ARGENTINA
CHILE
PARAGUAI
URUGUAI

11
2
17
3

MULTI-PAÍSES $4.3 M
12 CONCESSÕES

AGRICULTURA/
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
$4,1 M

INVESTIMENTO
SOCIAL CORPORATIVO
$0,7 M

AMBIENTE
$0,8 M

DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
$1,2 M

SAÚDE/OUTROS
$2,1 M

FUNDAÇÃO
INTERAMERICANA
A Fundação Interamericana (IAF),
uma agência de assistência externa
independente do governo dos
Estados Unidos, foi criada em 1969
para promover desenvolvimento
liderado por cidadãos, concedendo
subsídios diretamente para
organizações na América Latina e
no Caribe.
Diferentemente de outras
agências de assistência externa, a
IAF trabalha diretamente com as
organizações da comunidade para
perceber oportunidades e resolver
seus próprios problemas. Essa
abordagem resulta em
desenvolvimento eficaz, próprio
da comunidade, caracterizado por
oportunidades econômicas,
resiliência à violência, inclusão
social e maior participação dos
cidadãos nos processos
democráticos.

FUNDAÇÃO INTERAMERICANA
1331 Pennsylvania Ave., N.W.
Suite 1200 North
Washington, D.C. 20004
www.iaf.gov
@IAFgrassroots
Fotos: Capa frontal e pág. 3 por Keith Dannemiller para a
IAF; páginas 1 e 2 cortesia de GUAKIA AMBIENTE; pág. 4
e esta página cortesia da SERES; e todas as outras pela
equipe da IAF .

Conselho de
Diretores
A Fundação Interamericana é
administrada por um conselho
de diretores nomeado pelo
presidente dos Estados Unidos
e confirmado pelo Senado dos
EUA. Nossos membros do
conselho são retirados do
setor privado e do governo
federal.
Eddy Arriola, Presidente,
Conselho de Diretores
Apollo Bank
Miami, Flórida.
Juan Carlos Iturregui,
Vice Presidente Conselheiro
Sênior na
Dentons,
LLP
Vice
Presidente da Cruz
Vermelha Americana, Região
da Capital Nacional
J. Kelly Ryan, Coordenador do
Comitê Inter-governamental
para Migração, Asilo e
Refugiados
Genebra, Suíça

Conselho Consultivo

Jack C. Vaughn, Jr.
Vaughn Petroleum, LLC
Dallas, Texas

Alexander F. Watson,
Presidente Diretor Gerente
Hills & Company International
Consultants

Luis A. Viada
Diretor de Operações, ManattJones Global Strategies

Kay K. Arnold, Vice
Presidente
Foundation for the MidSouth

Roger W. Wallace
Vice Presidente de Política
Federal da Empresa Pioneer
Natural Resources
Irving, Texas

Marcos Flávio Azzi
Fundador e Diretor do
Instituto Azzi
Rafael Fernández-MacGregor
B. Vice Presidente da GoDaddy
Latin America

Charles Krause Diretor
Fundador
Charles Krause/Reporting Fine Art
Nicolás Mariscal T.
Presidente, Conselho de Diretores,
Marhnos Group
Hector Morales, Esq.
Baker & McKenzie LLP
Shannon K. O’Neil
Douglas Dillon Fellow for Latin
America Studies
Conselho para Relações Externas
Anita Perez Ferguson
Diretora Executiva da
THRIVE

Juan Edgar Picado,
Sócio Sênior Esq.
Picado & Picado
James T. Polsfut
Presidente e CEO
North American Specialty
Hospital
John P. Salazar, Esq.
Rodey, Dickason, Sloan, Akin
& Robb
Albuquerque, N.M.
Susan Tiano
Diretora
Latin American and Iberian
Institute,
University of New Mexico

