Uma ONG deve ser neutral!!!
Perante os tantos movimentos políticos que pululam no nosso País!
O conceito de neutralidade que deve caracterizar as ONG’s Moçambicanas ainda não se
enraizou no seio dos membros e sobretudo dos Lideres das organizações humanitárias.
Apareceu outro dia no jornal Notícias um artigo, relacionado à uma entrevista feita a um
líder fundador duma ONG Moçambicana, manifestando abertamente o apoio a uma força
política, denegrindo totalmente uma outra considerada destruidora de todo um processo
de pacificação em curso no País.
O líder, fundador desta ONG, perdeu o conceito de neutralidade que uma ONG deve ter
como postura permanente no seu dia a dia, considerando que uma ONG em primeiro
lugar luta e se preocupa por uma estabilidade social, com a colaboração de todos.
Como pode tornar-se partidário, quando sabemos que todos os partidos políticos pecam
de desvios, de mentiras, de desonestidade, de falta de compromissos e a atitude constante
que manifestam é a grande preocupação de manter o PODER e os interesses económicos
colaterais e mais nada.
Encontramos na nossa vida quadros políticos, vocacionados a serem mesmo “políticos”
no verdadeiro sentido da palavra? Muito difícil e os poucos são sempre impedidos pela
massa de membros que votam somente para reforçar o PODER.
As populações que se beneficiam do apoio das ONG’s necessitam de pessoas sinceras,
honestas e não partidárias. Pessoas que saibam fomentar a justiça e não instigam ao ódio
e à violência, Pessoas que garantem e indiquem o caminho
do verdadeiro
desenvolvimento seja da Comunidade, como do País inteiro.
Poderemos estimular ao voto, à participação activa em acções de desenvolvimento, à
soluções de conflitos, mas nunca declara-se por ou outro Partido político, criando assim
uma fractura insanável perante a gente que nos rodeia, que se sente livre de optar por um
ou outro partido político.
Agora este líder duma Associação, “chamada ONG”, nada entende de ONG, de serviço
humanitário. Penso que queira sobressair par amanha tornar-se um político como os
outros!!! Aproveitando da sua ONG para introduzir num campo que nada tem a ver com
os objectivos da ONG.
A Neutralidade abrange a relação entre ONG e Governo!
É verdade que devemos ter um bom relacionamento com o Governo e com a
implementação dos seus Planos, quando reflectem o verdadeiro interesse do crescimento
integrado das populações. Mas nunca tornarmo-nos "moleques" dele e dos seus quadros,
sobretudo quando no meio e tudo isso entra em jogo o suborno e a corrupção.
É verdade que se não formos neutrais para com eles, facilmente nos subjugam, nos obriga
a pagar i “dizimo” ou muito mais, para serem aprovado programas de serviço. Estamos a
ver um espalhar-se dum hábito terrível de gorjetas, à imitação das empresas privadas, que
para ganhar um concurso, não põe em duvida o comportamento de corrupção.... e tanto
dinheiro que deveria ser utilizado para fins sociais, vai engrossar os bolsos de mediadores
atentos somente ao próprio interesse!
Precisamos de nos libertar de tudo isso, sermos transparentes, dedicados aos serviços dos
outros, e nunca moleques de ricos ladrões ou de partidos que fazem de tudo, mas nada
que tenha a ver com o Bem Comum das populações.
Seja como for..... vamos para a frente, sentido-nos neutrais e livres de qualquer
compromisso que leda a nossa personalidade. Ciao Doménico.

