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El món que volem
MISSIÓ
L’SCI Catalunya treballa activament per promoure una cultura de pau, la justícia global i l’apoderament 
de la societat civil, mitjançant el voluntariat internacional, la participació local i l’educació per la pau 
amb un impacte local i global.

VISIÓ
La nostra visió és la d’un món en pau, sense cap tipus de violència ni estructures que les legitimin, 
inclusiu amb la diversitat,  amb un teixit social participatiu i associatiu basat en la justícia global, 
l’equitat, el suport mutu i el respecte dels drets de totes les persones.
Per això volem:
• Participar activament al moviment global per la justícia social i la pau.
• Un voluntariat internacional transformador, amb impacte local - global i coherent amb una realitat 
de base.
• Ser agents de transformació en l’àmbit local a partir de l’activisme i la implicació social des d’una 
lògica associativa.
• Ser reconegudes en educació per la pau entesa com un procés participatiu basat en l’educació i el  
pensament crític per impulsar una societat responsable i activa.
• Tenir en compte la diversitat existent en la nostra societat a l’hora de dur a terme les nostres accions 
i projectes.
• Treballar en xarxa amb altres col·lectius i organitzacions per tal d’unir esforços, teixir comunitat i  
assolir els objectius comuns.

VALORS

JUSTÍCIA GLOBAL: Entesa com un món on es garanteixin a totes les persones els seus 
drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals, basat en la justícia distributiva, l’ètica de 
la cura, el bon viure i l’eliminació de totes les desigualtats i la participació activa i igualitària.

JUSTÍCIA AMBIENTAL: Entesa com 
un món en què la lluita contra el canvi 
climàtic ha aconseguit fer caure el model 
de producció i consum del capitalisme 
cap a allò crític, ecològic, ètic i just.

SOLIDARITAT: Entesa com el suport 
mutu entre persones, col·lectius, 
institucions, comunitats  i pobles, des 
de la horitzontalitat, la reciprocitat i la 
consciència de privilegis i opressions.

APODERAMENT: Entès com el procés 
pel qual s’augmenta la fortalesa i la confiança en les pròpies capacitats dels individus i les 
comunitats per  impulsar la transformació social de les estructures que condicionen el seu entorn.
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PENSAMENT CRÍTIC: Entès com l’anàlisi de la vida quotidiana mitjançant el raonament 
independent, la humilitat intel·lectual, la consciència dels propis prejudicis i condicionants 
socials i la disposició a debatre col·lectivament.

NOVIOLÈNCIA: Entesa com a principi i com a mètode per al canvi social. Incorpora 
l’educació, la persuasió a través dels mitjans de comunicació, la desobediència civil i l’acció 
directa noviolenta.

FEMINISMES: Entesa com a eina per aconseguir una societat equitativa en l’àmbit 
econòmic,   social i cultural, sense discriminació per sexe ni gènere, ni per preferència 
sexual o afectiva.

DIVERSITAT: Entesa com la riquesa que es genera fruit de la interacció de la multiplicitat   
 d’identitats, maneres de fer i ser. Garantint que la relació es doni des de l’horitzontalitat i l’equitat.

VOLUNTARIAT: Entès com la participació 
col·lectiva i compromesa amb voluntat 
de transformació social i personal. Sense 
afany de lucre personal, ni col·lectiu i 
vertebradora de processos comunitaris, 
basat en l’autogestió i la democràcia.

DECOLONIALITAT: Entesa com el 
procés d’emancipació de la lògica 
hegemònica occidental/nord, cap a un 
pensament crític que deconstrueixi i 
descolonitzi tots els sabers i fers que han sigut construïts socialment des del capitalisme, la 
colonització, la globalització i el patriarcat per desaprendre, reinterpretar i qüestionar tot 
allò social i culturalment imposat i interioritzat a través de pedagogies, experiències i sabers 
provinents dels propis actors - i no des de la interpretació que el poder fa dels mateixos - 
que ens apropin al coneixement de les realitats existents.


