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Aquest  Dia  Internacional  del  Voluntariat  arriba  a  la  fi  d'un  any  difícil 
caracteritzat per l'augment del preu dels aliments i els combustibles, l'acceleració 
del canvi climàtic i la turbulència dels mercats financers mundials.

En nombroses  oportunitats  s'han demanat  recursos per  a  plantar  cara  a 
aquests  problemes.  No  obstant  això,  rares  vegades  es  reconeix  plenament  el 
voluntariat com un ingent i poderós recurs amb grans possibilitats de promoure la 
participació de la gent en la consecució de la pau i el desenvolupament. Amb tot, el 
Programa de Voluntaris de les Nacions Unides desplega anualment 7.500 persones 
voluntàries en suport de les activitats nacionals de desenvolupament i molts milions 
més aporten a la seva manera el seu temps i les seves energies.

Recentment vaig saber d'una dona de 70 anys que va donar mitja volta al 
món des de Nova Zelanda fins a Libèria per a treballar com voluntària en la missió 
de manteniment de la pau de les Nacions Unides i donar suport juntament amb la 
població local al nou pla nacional de voluntariat juvenil del Govern.

Com demostra aquest exemple, diàriament arreu del món hi ha gent que 
aporta els seus coneixements i energia en qualitat de voluntaris. Mitjançant serveis 
com el voluntariat per Internet dels Voluntaris de les Nacions Unides, tothom pot 
fer  la  seva aportació  a  la  pau i  el  desenvolupament  sense veure's  limitats  per 
restriccions materials o de temps.

La forma i la definició culturals del que s'entén per voluntariat poden canviar 
segons les circumstàncies, però el principi fonamental no varia: tothom pot marcar 
la diferència en la societat.

A  més  de  contribuir  a  promoure  el  bé  comú,  les  persones  voluntàries 
enriqueixen les seves pròpies vides. Com va dir fa poc un voluntari: “Sento que puc 
marcar una diferència en el món i usar els meus coneixements. Això em fa sentir 
veritablement part de la comunitat mundial”.

L'altruisme de les persones voluntàries és immens i renovable. En aquest 
Dia Internacional del  Voluntariat insto tots els membres de la nostra comunitat 
mundial que aprofitin aquesta enorme reserva d'energia i iniciativa.


