
L’ÈTICA DE LES ONG
 
 

L’objectiu d’aquest treball és descobrir el funcionament de les ONG 
partint de la seva ètica, és a dir, mirant quins són els seus objectius i 
els seus mètodes. A més, és pretén descobrir la raó de la participació 
de la gent en aquest tipus d’activitats. 
 
Per fer-ho he entrevistat vàries persones responsables de diferents 
organitzacions relacionades amb les ONGD (ONG per al 
Desenvolupament), que són aquelles que actuen al 3r món i lluiten 
per la igualtat a tots els nivells. A més també m’he informat sobre el 
codi ètic de les ONG i com funciona, i he entrevistat  la presidenta de 
la Federació Catalana de les Organitzacions No Governamentals que 
m’ha donat una visió més global i a més m’ha informat del Codi Ètic 
de la seva Federació. 
 
Els resultats que he obtingut fent aquest treball de recerca han estat 
descobrir la importància de les ONG per a la història mundial, però 
també en les petites ciutats, descobrir quin paper juguen i el que es 
pot aconseguir a partir d’aquestes. La recerca sobre la  participació 
no ha sigut tan fructuosa com en un principi em vaig plantejar, i no he 
acabat de descobrir el perquè la gent del carrer hi participa, tot i que 
sí que he vist que aquesta participació és insuficient. He descobert 
quin és el funcionament dels Codis Ètics i el seu paper que és el de 
regular les accions de les ONG. També he descobert que no totes les 
ONG que porten aquest nom ho són del tot, ja que trobem moltes 
ONG que no tenen un suport darrere i per tant la seva acció no causa 
pràcticament cap canvi, i que, per tant, el que cal per formar una 
ONG sòlida és una bona base, tan econòmica com ciutadana. 
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