IDEARI
Aquest article de Josep de Delàs va ser publicat al Diari de Girona el mes de
desembre del 1996 i reflecteix l'esperit de treball de la Coordinadora d'ONG
Solidàries, el nostre ideari.

Un any important per la Coordinadora d'ONG Solidàries.
Feia uns anys semblava un somni que tot el moviment associatiu de voluntariat solidari de
casa nostra es pogués aplegar en una plataforma unitària de coordinació. Això significa
una informació compartida, una acció complementada i una reflexió comuna (...). Malgrat
no tenir personalitat jurídica pròpia (es tracta d'una mesa de treball) la Coordinadora
d'ONG Solidàries ha pogut complir enguany -pensem que amb satisfacció- els objectius
que des de la seva creació la defineixen:
Un espai d'informació: Aquesta arriba inicialment per les reunions mensuals i les actes
que es trameten de les mateixes, a més de les publicacions setmanals periòdiques a la
premsa local, que fan el paper de butlletí intern i també, a la vegada, de tribuna pública.
Enguany, després de no pocs esforços, la Coordinadora ha pogut fer realitat el «Centre De
Recursos per la pau i la solidaritat (CeDRe)» que vol informar i assessorar
permanentment, tant les entitats com tots els ciutadans, de la temàtica que ens és
comuna, així com oferir activitats de formació permanent i gestionar materials didàctics
socioeducatius (...).
Un treball comú: com a plataforma d'intercanvi d'iniciatives, sovint s'engeguen projectes
d'interès compartit per diverses entitats (...). Aquestes campanyes impliquen normalment
un treball previ de sensibilització i després de recollida de diners o material, signatures i
difusió de manifestos, denúncies d'atemptats als drets humans (...).
Una reflexió conjunta: Tota acció, i més aquesta de la solidaritat i la cooperació pel seu
dinamisme actual, requereix aturar-se sovint, per donar lloc a un aprofundiment dels
conceptes, a l'autocrítica quan s'escau, i a revisar metodologies i criteris d'actuació. Per
això, des de la seva constitució, la Coordinadora organitza jornades i debats amb aquest
objectiu. (...) A la primera trobada es va fer palesa la necessitat de treballar per arribar
aconseguir un Codi Ètic, vàlid per a totes les ONG, i que configurés un marc referencial
d'actuació permanent per a la nostra feina.

Josep de Delàs (in memoriam)

