
PROJECTE DE COOPERACIÓ DE RUBÍ SOLIDARI

Taller de costura per al col·lectiu de dones vídues de l'Iraq

Descripció del projecte

El projecte presentat té per objectiu crear llocs de treball que permetin a les dones iraquianes 
vídues obtenir una font d’ingressos a través del treball.
Consistirà en la posada en marxa d’un taller de costura, amb 12 màquines de cosir i el 
material adequat i necessari. Cal finançar la compra de tot el material, però també el lloguer 
de l’espai on s’ha d’instal·lar el taller. La idea inicial, tal i com està pressupostada, és donar 
suport al taller durant sis mesos. Posteriorment, i si s’obtenen els beneficis esperats, es 
planteja l’ampliació en el temps de l’ajuda, però també la compra de més màquines que 
permetin obtenir feina a més dones.
A més, aquest taller beneficiaria un col·lectiu més ampli: fills, filles i altres membres de la 
unitat familiar; però també persones que podrien dissenyar les peces que es produirien, 
segons les primeres idees relacionades amb el fet iraquià. A més, la necessitat de distribució 
posterior generaria una altra borsa de treball, a la que podrien accedir joves iraquians també 
refugiats a Síria.

Situació existent i problemàtica

La població a la qual va dirigida el projecte, es troba en risc d’exclusió social. El conflicte 
bèl·lic a Iraq va trencar les estructures familiars i socials del país, i va generar una situació 
d’inseguretat física real que es manté avui en dia. És per això, que una part important  de la 
població, es va veure obligada a deixar el país, molts d’ells es troben a Síria.
Els refugiats iraquians que es troben a Síria tenen prohibit treballar legalment, ja que el 
govern del país no els hi facilita el permís de treball. Aquest situació, dramàtica en la 
població masculina, s’accentua entre la població femenina, que ni tan sols al marge dels 
circuits legals pot treballar (a Síria la dona no està incorporada al mercat laboral amb 
normalitat). A la pràctica, les dones vídues no tenen cap possibilitat  d’obtenir ingressos, el 
que no només les perjudica a elles, sinó també als fills i filles, i altres membres de la família 
que en molts casos tenen al seu càrrec.

Antecedents i justificació

A principis d’agost del 2008, dues membres de Rubí Solidari (Teresa Blanco i Annia García) 
van viatjar a Síria. Allà es van trobar amb ciutadans i ciutadanes de l’Iraq, que hi viuen amb 
estatus de refugiats.
Una de les diverses trobades mantingudes va ser amb Jamila Abbas, presidenta del col·lectiu 
“La voluntat de les dones”. Des d’aquí es treballa amb dones que van ser detingudes a 
l’Iraq, orfes i vídues. Va ser ella mateixa la que va proposar el projecte del taller de costura, 
ja que en aquests moments l’autosuficiència econòmica és el principal problema al que 
s’enfronten les dones iraquianes vídues.
La possibilitat de tenir un treball remunerat  les afavoreix des de diversos àmbits. En primer 
lloc, millora la seva autoestima, en sentir-se útils. També és una descàrrega al patiment que 
viuen, ja que poden sortir del seu entorn habitual i trobar-se amb altres dones. El beneficis 
econòmics als que poden accedir és un altres dels objectius. Hem de pensar que a una 



societat com la síria, el paper social de la dona està molt limitat, i només accedeixen al 
mercat laboral dones joves, que encara no estan casades, o dones amb una titulació superior 
(i encara amb dificultats). És per això que per a moltes dones iniciatives petites i 
autogestionades com la d’aquest taller de costura poden ser la única opció per obtenir 
ingressos propis.

Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció

El gruix principal de persones beneficiades és de 25 dones vídues iraquianes. Són les 
beneficiàries directes, ja que serien les dones que s’encarregarien de la producció i per tant 
les que rebrien els beneficis de la seva venda.
De forma indirecta, es podrien beneficiar un nombre indeterminat de persones. En primer 
lloc, els seus fills i filles, i totes les persones del nucli familiar que en depenguin. També es 
podria crear un grup de disseny, que podria estar format per joves iraquians. La seva tasca 
consistiria en crear el disseny  dels productes tèxtils que posteriorment es produirien. Aquest 
seria un treball previ a la tasca de costura. Un cop realitzada, però, apareixeria un altre grup 
de beneficiaris indirectes: les persones encarregades de la distribució i venda dels productes, 
dos conceptes pels que també obtindrien diners.

Pressupost general per partides

El projecte s’executarà en lliures síries. El tipus de canvi és 1€ = 70£S

Partides Cost unitari Quantitat Cost total
COSTOS DIRECTES
Lloguer del local

Equips i subministrament
- màquines de cosir
- màquina remayadora
- màquina over
- tisores elèctriques
- taules grans
-taules mitjanes
- cadires

Funcionament
- roba, fil i accessoris de 
costura

25.000 £S

10.000 £S
50.000 £S
10.000 £S
10.000 £S
15.000 £S
10.000 £S
2.500 £S

20.000 £S

6 mesos

10
1
1
2
2
3

20

1

150.000 £S

100.000 £S
50.000 £S
10.000 £S
20.000 £S
30.000 £S
30.000 £S
50.000 £S

20.000 £S

Sub total 460.000 £S



COSTOS INDIRECTES
Despeses de sensibilització
- es duen a terme a càrrec de 
la partida pròpia de Rubí 
Solidari per a projectes de 
cooperació

Sub total 460.000 £S
TOTAL 460.000 £S
TOTAL EN EUROS 6.671,43 €


