Criação e crescimento duma ONG!
Busca duma identidade social ou procura de solução económica?
Estamos perante um DILEMA! Continuamos firmes nos princípios orientativos da
criação da nossa Instituição ou devido à “Lei do Mercado” e à Crise da Cooperação, nos
adaptamos a viver procurando tudo o que encontramos para fazer lucros e... Sobreviver..?
Tantas ONG’s nasceram como “cogumelos” devido ao aparecimentos de fundo,
copiando estatutos de outras ONG’s e as suas formas de vida, com a redução de
cooperação, morreram, engajando-se em actividades de mero profit.
Vários quadros orientaram-se para organizar Empresas de Consultorias, sempre pondo à
frente o caracter social, quando, na realidade, eram para operar em Free-lancer para
resolver os seus problemas sociais e económicos.
Assim, na Sociedade Moçambicana prolifera o engajamento em Empresas de fácil e
imediato lucro, especialistas na área ambiental, de aprovisionamento, de pesquisa,
produzindo estudo muito interessantes e úteis, mas vazios de conteúdo social.
A luta contra a Pobreza, a conquista dos Direitos Humanos, a promoção das classes mais
desfavorecidas necessita não somente desse tipos de estudo, mas de pessoas ricas de
vontade de colaboração, de se engajar e aprofundar a vida delas, de encontrar
mecanismos para crescer juntos.
Infelizmente a presença e os modelos operativos da maioria das ONG’s internacionais,
não favorece nem estimula as ONG’s Moçambicanas. A maioria delas, incluindo os seus
quadros chegam como trabalhadores, como técnicos especializados em matéria de
cooperação, bem remunerados e no fim das tarefas executadas, voltam às suas terras de
origem. Chegaram com a intenção de se integrar, no entanto voltam sem deixar rastos
positivos... às vezes temos vontade de os comparar a autênticos mercenários de guerra.
O pior é o que acontece com os quadro moçambicanos que operam com elas. Há um
vazio total do lado social, obedecendo na integra às orientações da ONG internacional,
sem se preocuparem da grande diferença salarial, mesmo executando igual serviço.
Sentem-se privilegiados pela alta remuneração desconsiderando a lama social que deveria
conotar os operadores sociais.
O Desenvolvimento não é uma máquina computadorizada. É feito de Pessoas que se
integram na vida de outras pessoas menos capacitadas e juntos criarem condições de vida
melhor.
Retomando a preocupação inicial deste Editorial, para uma ONG Nacional com 30 anos
de experiência e operativa a nível de todo o País, não há DILEMA, não há dúvidas!
Os quadros que se sentem na necessidade de procurar novas formas de vida, sempre
foram livres de o fazer. Mas, para quem fica como quadro da KULIMA, a escolha é
sempre a mesma: realizar em pleno e com entusiasmo as actividades da KULIMA, sendo
sempre inovativos e actuais, seguindo de perto a evolução de Moçambique e criando
Parcerias com instituições que acreditam no Desenvolvimento.
Os melhores cumprimentos a todos
Domenico Liuzzi

