DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA AKTIONSGEMEINSCHAFT
SOLIDARISCHE WELT – ASW (AÇÃO MUNDO SOLIDÁRIO)
PREÂMBULO
A meta principal do nosso trabalho é a visão de um mundo solidário, em que as atuais
disparidades entre ricos e pobres, Norte e Sul, poderosos e destituídos não mais
existam.

A necessidade de contribuir com a redução das injustiças no mundo em especial a fome, a miséria e a opressão - levou em 1957 à fundação da Ação Mundo
Solidário.

O foco do nosso trabalho é a implementação de todos os Direitos Humanos especialmente os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais – e a ajuda ao
fortalecimento de grupos desfavorecidos.

Estamos convencidos de que muitos problemas globais requerem soluções diferentes:
em nível global, regional e local. Focalizamos o nosso trabalho em abordagens regionais
e locais. Apoiamos as pessoas à expressar e implementar suas idéias localmente. Nós
não somos uma organização de envio: não enviamos nenhum especialista ou ajudantes
porque sabemos que know-how e competência existem na região a ser beneficiada.

Mudanças na nossa parte Norte do mundo são necessárias para que desenvolvimentos
globais positivos sejam possíveis. Por isso esclarecemos e informamos para que assim
possamos influenciar.

Esta é a nossa contribuição para ações de solidariedade.

Este princípio é utilizado para guiar nossas ações juntamente com os nossos
parceiros no Sul, com as contribuidoras e os contribuidores, com o público e a mídia
assim como com todos que estão ativamente envolvidos na Ação Mundo Solidário
(ASW).

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

Nós apoiamos pessoas com idéias. Nós entendemos este apoio como uma cooperação
com parceiros que desenvolvam seus próprios projetos. Apoiamos muitas organizações
de base e exemplares a utilizar seus conhecimentos para soluções sustentáveis.
Nossos parceiros são pessoas que fazem parte de iniciativas, ONGs e redes para
melhorar a sua situação de vida.

Nós nos esforçamos para uma cooperação de igualdade juntamente com os nossos
parceiros. Estamos cientes da nossa posição como uma organização de apoio
financeiro. A auto-iniciação e a execução dos projetos através de nossos parceiros é
portanto um ponto central.

Nós apoiamos organizações que trabalham para garantir os Direitos Humanos, em
especial o fortalecimento das mulheres e a proteção do meio ambiente. Concentramos o
nosso trabalho em regiões que, devido à nossa experiência de trabalho de mais de 50
anos, conhecemos muito bem. Estas incluem a Índia, Brasil, assim como África
ocidental e meridional.

Queremos ser parceiros de uma relação de confiança. Por isso, apoiamos de maneira
confiável e de acordo com as necessidades.

Apoiamos novas iniciativas com o objetivo de que, com a ajuda da ASW, estas possam,
a longo prazo, trabalhar de forma independente.

As diferentes sociedades desenvolvem suas próprias abordagens para mudanças. Nós
nos entendemos como uma parte solidária da sociedade global e, portanto, queremos
aprender com os nossos parceiros.

FINANCIAMENTO DO NOSSO TRABALHO

A base do nosso trabalho são contribuidores privados que, juntamente com a ASW,
trabalham na construção de um mundo solidário. Isso nos dá um elevado grau de
flexibilidade e independência. Trabalhamos com as doações de maneira responsável e
transparente de acordo com os nossos princípios.

Nós seguimos o requerimento de informações dos nossos contribuintes. Nós passamos
estas informações de forma compreensível, confiável e realista. Queremos que estes
valorizem o trabalho das organizações apoiadas e da ASW, que nos apóiem
continuamente e que compartilhem as experiências positivas. Nosso objetivo é que as
doações e ações solidárias sejam incentivadas.
Nós também usamos outros recursos financeiros (fundos), os quais sejam úteis às
necessidades do parceiro e correspondam aos princípios da ASW.

Nós administramos proativamente o dinheiro que nos foi doado para apoiar os projetos
de acordo com os aspectos éticos e sustentáveis. Isto também se aplica aos bens da
Fundação Mundo Solidário.

NOSSA COMUNICAÇÃO

Nós transmitimos as preocupações dos nossos parceiros para o público. Nós nos
entendemos como a voz dos nossos parceiros e é importante para nós que estes falem
diretamente.

Nós não estamos falando apenas sobre os projetos financiados por nós: informamos
também sobre as condições locais políticas e sociais de nossos parceiros.

O diálogo com os nossos parceiros, contribuintes e com o público é importante para nós.

Usamos relações com a imprensa e meios próprios de mídia, tais como Website, Jornal
“Mundo Solidário”, cartas informativas, exposições e eventos. Trabalhamos com outras
organizações e iniciativas bem como junto à pessoas que apóiam os nossos objetivos.

Os princípios da nossa comunicação são a equidade, a transparência e a confiabilidade.
Dedicamo-nos à questões que, normalmente, encontram pouca audiência entre o
público alemão. Questões complexas são apresentadas de forma compreensível na sua
complexidade. O trabalho dos nossos parceiros devem incentivar as pessoas aqui à
trabalhar ativamente para um mundo mais justo.

NOSSA CULTURA DE TRABALHO

Em nosso trabalho conjunto agimos de forma respeitosa, aberta e equitativa uns com os
outros. Hierarquias planas e o trabalho em equipe garantem que decisões importantes
sejam tomadas por todos.
Nosso trabalho permite responsabilidade própria no contexto do planejamento em
equipe e dá aos trabalhadores espaço para o desenvolvimento pessoal, para o
compromisso político e para a compatibilidade com a vida privada. Assim alcançamos
um alto nível de satisfação, compromisso e melhores resultados de acordo com os
objetivos da ASW.

Nós apreciamos o trabalho de todos os colegas como um equivalente, por isso os
salário de todos os funcionários em tempo integral é uniforme.
O salário é relativamente baixo - no sentido da solidariedade global e da redistribuição.
Presidente e outros voluntários não recebem nenhum benefício financeiro.

Nós organizamos o trabalho no escritório tão econômico quanto possível. Para compras
e serviços: nós nos esforçamos para garantir condições justas de trabalho e compramos
produtos de origem regional.

Queremos proteger e melhorar a qualidade do nosso trabalho. Qualificação e
treinamento para funcionários são importantes para nós.

Consideramos a reflexão e discussões abertas úteis e necessárias. Relatórios
periódicos de parceiros e funcionários assim como discussões locais com os
diretamente envolvidos servem para este fim.

