El Model de Desenvolupament que defensa Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, com a entitat membre de la Federació Catalana d'ONG
per al Desenvolupament (FCONGD), basa el seu model de desenvolupament en el Codi Ètic i de
Conducta per a les ONGD federades, aprovat per l’Assemblea General, el 26 de juny de 1997.
Segons aquest, entenem el Desenvolupament com el fet de “contribuir a la satisfacció equitativa
de les necessitats bàsiques de tots els éssers humans al Nord i al Sud, a la dignificació de la vida
de les persones mitjançant processos decidits de forma participativa i sense imposicions. Això
resulta impossible sense canviar els actuals models de propietat privada, producció, distribució i
consum.”
Alhora, el procés de Desenvolupament s’hauria d’encarregar de garantir, tant al Nord com al Sud,
els aspectes següents:

•

Prou riquesa global per garantir, mitjançant una distribució basada en la justícia, l’equitat i
la solidaritat, la satisfacció de les necessitats materials bàsiques de totes les persones.

•

La preservació de la biodiversitat en l’àmbit planetari com a garantia d’un rigorós procés de
desenvolupament mundial.

•

El perfeccionament del control dels diversos nivells i instàncies del poder per part de la
societat civil, amb la finalitat d’aconseguir el ple exercici de les llibertats individuals i
col·lectives.

•

La preservació i, si s’escau, l’adequació dels valors culturals per tal de permetre una
relació harmònica dels éssers humans amb el seu entorn.

•

La capacitat dels individus de tenir una vida que considerin plena i equilibrada.

La mateixa Federació FCONGD aprova l’any 2007 el document

L’Educació per al

Desenvolupament: Una estratègia imprescindible, en el qual s’especificava el model d’Educació
per al desenvolupament que promou la federació. En el primer capítol especifica alguns aspectes
a tenir en compte per fer de l’educació una estratègia de desenvolupament a llarg termini:

•

Proposa reinterpretar el concepte de cooperació superant la distinció nord-sud,
“incorporant l’enfocament global i la idea societat mundial, dins la qual hi ha desigualtat i
injustícia en tots els països i en tots els continents”. En aquest sentit tota persona és
“responsable, juntament amb la seva conciutadania, en la lluita contra l’exclusió, la
desigualtat i la injustícia”.

•

Proposa, també, fer de l’ExD un treball intel·lectual i moral amb la població exclosa i

vulnerable com a protagonista Això suposa prendre consciencia de la situació local
emmarcada dins del context global. D’altra banda, adquirir una actitud de solidaritat atenta
al benestar personal, social i de l’entorn.
•

Mostra la voluntat d’entendre la cultura de solidaritat des d’una vessant recíproca on es
reafirmi el partenariat com a principi d’acció dins de qualsevol projecte d’ExD.

•

Per últim, no deixa de donar importància al rerefons polític de tota acció d’ExD proposant
un “canvi estructural i pràctic en la societat, des de l’àmbit local fins al global”.

Tornant al Codi Ètic i de Conducta de la FCONGD, el document exposa, a la vegada, els diferents
criteris que han de caracteritzar un projecte de desenvolupament:

•

Concebre’s de manera dinàmica i plural, com un procés que forma part del canvi social, és a
dir, de la millora sensible de la qualitat de vida d’una població.

•

Allunyar-se de les concepcions imitatives i reduccionistes, que l’identifiquen amb simple
creixement econòmic fet a la manera d’Occident.

•

Atorgar la primera i principal responsabilitat de tot procés de desenvolupament a la pròpia
societat a qui concerneix, tant en la seva concepció com en el seu disseny i execució.

•

Qualsevol intervenció externa ha de partir, doncs, del respecte al principi que acabem
d’esmentar, per tal de garantir que no obstaculitzi el desenvolupament endogen arrelat al
context social i cultural autòcton.

•

Centrar-se en els individus i en les comunitats en què s’insereixen. Individus i comunitats
haurien d’actuar lliurement, amb personalitat pròpia i d’acord amb el seu criteri i
conviccions.

•

Promoure el desenvolupament humà integral, amb els seus components socials, de gènere,
culturals, econòmics,ecològics i personals.

•

Perseguir canvis i transformacions a mig i llarg termini, que, un cop assolits, siguin
autosostenibles. Això implica que el suport i les actuacions de les ONGD del Nord han de
ser coherents amb aquesta idea.

•

Establir prioritats i actuacions de discriminació positiva envers determinats grups o persones
especialment discriminats o desafavorits, tot i que els destinataris del desenvolupament són
tots els éssers humans.

