QUÈ ÉS PER NOSALTRES LA COOPERACIÓ?
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Era una matí assolellat del mes de juliol en el pati de can Colom de la Garriga. Érem una trentena
d’“agermanats”, tots amb el mateix desig de fer les coses bé, conciliant l’efectivitat i la justícia en les
activitats que Agermanament porta a terme.
El que buscàvem no era una definició de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament feta
per especialistes de les Nacions Unides o professors d’universitat —n’hi ha la tira i totes més o menys
afortunades—, sinó el concepte que tenim cada un de nosaltres d’aquesta activitat i la forma concreta que
voldríem veure aplicada per Agermanament.
Calia doncs llançar-nos a una reflexió col·lectiva.
El primer pas va ser demanar a cada participant a la trobada d’escriure breument les “Tres paraules
claus o conceptes” que, a la seva manera de veure, definien millor el contingut essencial d’una política de
cooperació.
Tot i constituir un grup força homogeni —per haver treballat tots d’una manera o d’altre en el camp de la
cooperació— les contribucions recollides revelaven l’existència d’una gran varietat d’idees i opinions.
Aquest fet no deixa de sorprendre i denota també una gran riquesa i llibertat de pensament. Podem dir
d’entrada, que la ideologia dels que formen Agermanament, lluny de caracteritzar-se per un pensament
únic, està constituïda d’un gran ventall de posicions, algunes força divergents, però responent totes a una
idea bàsica que cohesiona l’entitat. És aquesta base comú que hem intentat esbrinar.
El concepte més invocat de tots és el de “l’ajuda”. La paraula ha sigut utilitzada referint-se als
emigrants que tenim a casa nostra, als pagesos del Camerun o, en general, als pobles necessitats en els
camps de l’economia, de la formació o de la tecnologia. Tot i que ajudar vol dir reconèixer la superioritat
del que dóna sobre el que rep (sinó tens més no pots “donar”), la majoria utilitzen aquest concepte de forma
força respectuosa de cara al que rep, reconeixent-li sobre tot el seu dret a decidir la finalitat i les modalitats
de l’ajuda. Si “ajudar” és sinònim de donar, educar i recolzar, resulta que una gran majoria de nosaltres
compartim aquest concepte per definir la cooperació al desenvolupament, encara que no de forma
exclusiva.
La segona paraula més utilitzada és la de “justícia”. Si a aquesta hi ajuntem sinònims com
“solidaritat”, “denuncia”, lluita contra les formes d’“explotació”, o de “conjuració”, tenim un grup quasi
tan nombrós com el primer, que defineix la cooperació com una lluita per la justícia i la pau en el món, amb
un compromís individual i col·lectiu enfocat cap a aquest fi.
El tercer concepte de cooperació compartit per molts dels participants és el de treballar conjuntament,
donadors i receptors, en un “projecte comú”, en pla igualitari. Uns parlen d’intercanvi de diners, de
persones i d’experiència, de cooperació horitzontal i recíproca, d’interacció des del respecte i la
comprensió mútues, d’intercanvi sobretot cultural, de treball de tu a tu, basat en relacions d’amistat, tot i
advertint, diu un, que un projecte de desenvolupament portat a terme només per amistat o sentiment, no
seria pas suficient.
En resum, la ideologia d’Agermanament està formada per una gran varietat d’opinions, al voltant del
tres idees compartides, ajuda, justícia i amistat, que marquen el camí d’un esforç comú cap una cooperació
justa i efectiva.
Més endavant, parlarem del que es va dir a la Garriga, sobre “sistemes de cooperació” i “normes
ètiques” a respectar.

