Manifest. Dia Internacional del Voluntariat

Amb motiu del 5 de desembre, Dia Internacional del Voluntariat, des de la Plataforma del
Voluntariat volem reivindicar un espai propi per a la solidaritat. En un món que devora
contínuament tot el que no serveix, reclamem el valor de les petites coses. D'aquests gestos
senzills que engrandeixen la vida.
Enfront de la cultura de la individualitat i l'egoisme apostem per un lloc de trobada entre les
persones, on s'estengui entre la ciutadana valors com la igualtat, la diversitat, l'empatia, la
implicació o l'altruisme.
Aquesta és la societat que aspira a construir el voluntariat. En ella hi caben múltiples veus i
diverses realitats, es garanteix l'educació de totes les persones, es defensa als que estan en
situació d'inferioritat, es protegeix la terra perquè la habitem.
La Llei del Voluntariat de 2015 ens ha permès definir, acotar i sobretot narrar la nostra pròpia
història. Parlar de voluntariat és parlar de solidaritat, de transformació social. És explicar la
història de persones que donen suport i empatitzen amb altres persones.
Hem deixat enrere la caritat del privilegi per donar pas a la implicació i la defensa de la
igualtat.
Col·laborem, creiem i vam crear un món on comptin totes les persones. Som una legió
imparable disposada a seguir canviant el món.
Un canvi dirigit a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts a l'Agenda
2030, on es reconeix als grups de persones voluntàries com a agents de transformació social.
Perquè el voluntariat sigui motor de canvi demanem als poders públics que ens tingui presents
en la seva agenda política.
Demanem que donin suport les nostres investigacions sobre voluntariat a nivell estatal per
seguir avançant en la seva implantació. Perquè cada dia siguem més.
Demanem la presència del voluntariat en totes les etapes educatives per garantir un futur molt
més humà. Aquest és el millor llegat per a les generacions posteriors.
Un cop més, ens unim per demanar:
Fes voluntariat. Canvia el món.

