EL VOLUNTARIAT, EN PEU DE VIDA!
Des de la FCVS obrim aquest breu manifest amb una declaració sobre allò que avui, a les
entitats amb persones voluntàries, ens empeny a continuar la lluita. L’anunciem,
damunt la porta de celebració del nostre 30è aniversari, que vam obrir el dilluns dia 18
de novembre de 2019.
I la declaració queda resumida així:
El Voluntariat és la veu crítica i compromesa de la ciutadania, contra les desigualtats.
No en va, són tristament d’actualitat imatges i notícies d’un grapat d’organitzacions
socials que es posen en risc per tal de salvar vides humanes, tant en terra ferma com a
la mar, enfrontant-se als estats que, en comptes de protegir les persones, atempten
contra aquestes vides sota la bandera de lleis injustes i d’economies ofegadores.
Rescatant la frase inicial l’enllacem a un text de l’any 1972, escrit per Barry Commoner,
activista nord-americà, que ens sembla especialment actual:
Quan investiguem qualsevol problema ambiental des del seu origen, es revela una veritat
ineludible: que la causa fonamental de la crisi [ecològica] no es troba en com els humans
interactuen amb la natura, sinó en la manera com interactuen entre si. Que, per resoldre
la crisi mediambiental, cal resoldre els problemes de la pobresa, la injustícia racial i la
guerra.
Des de la FCVS estem rotundament convençuts i convençudes que el Voluntariat juga
avui, i jugarà encara més en endavant, un paper clau en la resposta davant
problemàtiques mundials d’abast divers i també davant els grans reptes humans que
s’albiren pel futur proper.
I per tant, MANIFESTEM:
Que si el 25 de setembre de 2015, sota la iniciativa de les Nacions Unides, els líders
mundials adoptaren una nova agenda fins al 2030, de 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) per a l’eradicació de la pobresa i la protecció del planeta,
el VOLUNTARIAT:
•
•
•
•
•

No oblida que les dues són realitats inseparables.
Aposta per un canvi de model de vida on les persones ocupin el primer terme.
Sap que la defensa de les persones ha d’anar més enllà d’actuacions directes i
puntuals.
Coneix i denuncia l’esclavatge humà que es troba darrere de molts productes de
consum: justament dels més contaminants i barats.
S’obre a un compromís amb la vida, amb la justícia i amb la pau.
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I ANUNCIEM
Que tota persona voluntària és una persona en peu de lluita, en peu de sostenibilitat i
en peu de Vida. Per molts anys més, doncs, voluntaris i voluntàries!
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