Codi ètic

Justificació
Les entitats que ens apleguem sota el títol de Coordinadora d'ONG Solidàries de
les comarques gironines i l’Alt Maresme hem decidit, per unanimitat, dotar‐nos
d'un CODI ÈTIC que reflecteixi, d'una banda, els principis comuns que conformen la
nostra acció, i d'una altra, els compromisos a què aquesta pertinença ens obliga.
Els principis comuns representen el marc ideològic que mou la nostra solidaritat, i
queden explicitats com a declaració d'intencions en la primera part del Codi, sense que
la seva formulació impliqui cap altra obligació per les entitats que el seu respecte
formal. Tot i així, creiem de gran importància deixar constància d'aquest ideari que
representa la forma d'entendre, avui i aquí, les bases del nostre esforç per transformar
la realitat.
La segona part del Codi és el recull dels compromisos a què ens obliguem les ONG de la
Coordinadora, tant en ordre al nostre funcionament intern com entitat, com en les
relacions amb altres ONG i amb la societat en general.

Preàmbul
1. Què entenem per ONG Solidàries
El grup organitzat de persones que sense afany de lucre s'apleguen, defugint la
passivitat i la indiferència, per treballar en la transformació de la societat cercant un
ordre social més just.
Dintre de les anteriors les que tenen per objectius:





La cooperació amb els països empobrits i grups de població més febles.
El treball humanitari en qualsevol àmbit i la lluita contra tota forma d'exclusió.
La denúncia, sensibilització i formació sobre les causes estructurals de la
pobresa, qualsevol tipus d'explotació, i en general d'aquelles que atempten
contra els Drets Humans universalment reconeguts.

2. Funció d'aquest CODI ÈTIC
És un referent i una pauta d'actuació per les ONG de la Coordinadora, que d’aquesta
manera s‘obliguen individualment a acceptar‐ho.
Fonamenta, igualment, la conducta i els criteris de la mateixa Coordinadora de cara a
l’exterior.
Regula les relacions entre els membres de la Coordinadora en aquells aspectes que el
Codi normativitza.
3.Vigència i modificacions
Aquesta norma tindrà vigència des del moment que sigui explícit i formal el consens de
totes les ONG, que avui constitueixen la Coordinadora.
Per la seva reforma, que podrà instar‐la qualsevol entitat membre, caldrà que aquesta
formuli per escrit les esmenes que cregui oportunes, de les quals s'informarà a la resta
de membres. La secretaria presentarà a l'assemblea, prèvia inclusió en l'ordre del dia
de la reunió, la proposta en el termini màxim de tres mesos, i serà aquesta la que,
després del preceptiu debat, la sotmetrà a votació. Caldrà per acceptar les
modificacions presentades els vots afirmatius d'una majoria de 2/3 dels membres
presents a l'assemblea, sempre que assisteixin més de la meitat dels seus integrants. Si
aquest no fos el cas la proposta es presentarà a la propera assemblea ordinària amb el
mateix procediment i sense limitació mínima de quòrum.

Codi ètic
Primera part: «Un ideari comú»
Defensem:






La dignitat inviolable i inalienable de tota persona humana, fonamentada en els
valors ètics que s'especifiquen a la Declaració Universal dels Drets Humans i els
Pactes Internacionals que els desenvolupen.
La utopia d'un món en què els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia i la
solidaritat siguin prioritaris per tothom.
La vida, i una consciència ecològica global que permeti el desenvolupament
sostenible de les persones i la diversitat dels ecosistemes.
La democràcia com a sistema polític i social, i els esforços per fer‐la cada dia
més real i participativa.






El món com una única comunitat d'éssers humans, i per tant, el repartiment de
la riquesa com la forma més justa i eficaç per reduir la diferencia entre les
societats riques i pobres del planeta.
El diàleg, el pacte, i les estratègies de l'acció no‐violenta, com a forma de
resolució dels conflictes.
En el marc assenyalat, la pluralitat en el pensament i l'acció, i manifestem no
tenir ni com a persones ni com a grups l'exclusiva Veritat en cap domini de la
realitat.

Denunciem:










En qualsevol circumstància, la pena de mort, la tortura i l'ús de les armes de
destrucció massiva, com delictes de lesa humanitat.
Les desigualtats nord‐sud com el problema més gran que té plantejat el món
actual i les estratègies que les perpetuen.
El sistema neo‐liberal, com a mecanisme que augmenta les desigualtats entre
els pobles i les persones, aplicant‐hi criteris individualistes, egoistes i
mercantilistes.
Les guerres, i el terrorisme, com estratègia de mort indiscriminada, així com les
polítiques que promouen els conflictes armats (lluita pel control de les matèries
primes, comerç d'armes amb les dictadures, etc.).
Els totalitarismes de tot signe i les ideologies excloents (feixismes, integrismes,
certs nacionalismes, etc.) així com el menyspreu genèric envers de pobles,
ètnies o cultures.
Totes les accions i conductes que objectivament atentin contra els principis que
defensem.

Segona part: «Un compromís compartit»
Ens comprometem a:









Que les nostres entitats com ONG siguin sobiranes en la presa de decisions.
Que les nostres entitats tinguin un funcionament intern que garanteixi la
participació activa i informada, la independència i l'autonomia dels seus
membres.
La total transparència financera i el foment de la col∙laboració pressupostària
entre els grups mitjançant l'intercanvi de recursos o serveis.
Coordinar‐nos en aquelles campanyes i accions que pensem realitzar en el
mateix àmbit territorial o sectorial, amb la finalitat de rendibilitzar I'esforç,
intercanviar les experiències, per evitar caure en la duplicitat, la competència o
el confusionisme.
Fomentar les relacions igualitàries i solidàries entre les nostres entitats, amb
l'intercanvi permanent d'informació, idees i possibilitats.
Contribuir al funcionament de la Coordinadora i al manteniment de les
estructures o serveis que aquesta s'hagi dotat, de manera proporcional als
pressupostos de cada ONG, o mitjançant una dedicació voluntària de temps.












Donar publicitat a les nostres accions i campanyes amb la finalitat de
sensibilitzar, de promoure criteris solidaris i de fer partícips de la nostra feina a
la ciutadania, defugint en qualsevol cas la propaganda manipuladora,
enganyosa, i simplista que no ajuda a estendre el compromís per la necessària
transformació social.
Pressionar i exigir, individual i conjuntament, als poders polítics un esforç més
gran, per pal∙liar les necessitats socials de tota mena i per augmentar el
pressupost de cooperació amb els països empobrits. En aquest mateix ordre,
vigilar l'acompliment dels compromisos adquirits i denunciar l'incompliment de
les promeses formulades.
Pressionar i exigir a les administracions públiques que la distribució d'ajuts a les
ONG, es faci amb criteris aprovats per les nostres pròpies federacions
plataformes.
Practicar la cultura de la cooperació, i en aquest sentit, a destinar l'1 % com a
mínim del pressupost de cada entitat a recolzar o compartir projectes d'un altre
membre de la Coordinadora i/o al funcionament d'aquesta.
Fomentar l'espai i el temps per la formació, el diàleg i la crítica entre totes les
entitats, organitzant com a mínim una jornada anual amb aquest objectiu.
Acceptar la mediació de la Coordinadora davant de possibles conflictes que es
puguin presentar entre els seus membres o si aquests ho demanen amb altres
institucions o instàncies.

