
MARÇ 2022

El Volunturisme és una activitat que cada cop està més present a occident com una

manera de col·laborar internacionalment. No obstant, és un voluntariat responsable?

Per què es relaciona amb la “Síndrome del Salvador Blanc”? Hi ha alternatives per a

cooperar internacionalment amb una perspectiva sostenible?

Què és la “Síndrome del Salvador Blanc”?

Com es converteix en el que avui dia

coneixem com a “volunturisme”?

La “Síndrome del Salvador Blanc” ens ha estat

perseguint des que neix el concepte colonial de

“missioner”: cultures “exòtiques” i “pobres” que

“necessiten ser ajudades per a civilitzar-se”.

Podríem pensar que amb el període de la

Descolonització (1947-1991) i la Resolució 1516 de

l'ONU (1960), aquestes idees i accions han acabat

per extingir-se. No obstant això, aquest pensament

encara es troba molt arrelat al nostre dia a dia,

específicament en les societats occidentals. Aquest

tipus de consciència s'adquireix a través de la

socialització (Willer, 2019): possiblement frases de

la nostra infància com “ve, menja-t'ho tot que els

negrets d'Àfrica s'estan morint de fam”

repercuteixen aquests falsos prejudicis.

Voler ajudar no és sempre benvingut quan té un

rerefons, paradoxalment, egoísta. Teju Cole (2012)

ja ho va expressar en xarxes: “la Síndrome

del Salvador Blanc” no es tracta de

justícia. Es tracta de tenir una gran

experiència emocional que validi el

privilegi”. El problema ja no sols recau en

un plantejament ètic i moral erroni, sinó

en les conseqüències d'aquestes

creences. És d'aquesta manera que neix

la indústria del “volunturisme”, en mans

d'agències “humanitàries” i “influencers

altruistes”.

Per a entendre millor el concepte de

“volunturisme” s'hauria de definir des

d'una perspectiva objectiva. Així doncs, es

coneix com tot aquell viatge en el globus

sud i d'estada curta (e.g: des de dues

setmanes fins a dos mesos), en el qual es

col·labora en una ONG combinant aquesta

oportunitat amb la possibilitat de visitar la

zona. A primera vista, aquesta definició

pot semblar-nos fins a atractiva:
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“ajudar als més necessitats mentre es coneix la

seva cultura?” Sembla ser un bon màrqueting que

funciona, movent un total de 2,6 milions de dòlars

anuals (ABC news, 2014). No obstant això, els

beneficis per a la gent local són qüestionables

(Bansal, 2021), ja que aquesta indústria realment

està creant un miratge d'un capital social

innecessari i perjudicial (Tomazos i Cooper, 2011).

Conseqüències del "volunturisme".

Cal destacar que dins de les múltiples

conseqüències d'aquesta activitat, la més

preocupant és el mercat dels orfenats.

Podríem començar explicant com en

aquestes institucions els nens

desenvolupen diferents problemes

psicològics, entre ells, els trastorns

d'inclinació. El nen està aprenent que

quan aprecia a algú, com és el voluntari,

aquest sempre acaba marxant-se; i així

repetides vegades (Havens, 2017). A més,

aquestes pràctiques també condueixen

tràfic de nens i explotació sexual infantil.

“Per a satisfer la demanda i maximitzar

els guanys, moltes ubicacions de

volunturismo manquen de verificació

d'antecedents, polítiques de protecció

infantil i capacitació adequada per als

voluntaris” (ECPAT, 2019).
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Això fa que aquests nens es trobin en una situació

de vulnerabilitat, ja no sols en aquesta alarmant

situació, sinó també en qüestions de privacitat. La

majoria de “volunturistes” pugen les fotos amb els

menors a les seves xarxes socials sense tenir en

compte la protecció de dades del nen. Al final, el

nen és usat com un producte per a demostrar “la

bondat” del volunturista. Però el que és més

preocupant és que totes aquestes xifres podrien

disminuir si tenim en compte que “Save the

Children” va estimar que aproximadament el 80%

d'aquests nens tenen encara un pare viu (Save the

Children, 2019). La solució no està amb enviar-los

en organitzacions on desenvolupen aquest tipus

de conseqüències, però sí en oferir una millor

qualitat de vida a les famílies i acabar amb aquesta

mena de mercat.

Una altra conseqüència que és important destacar

és la de dependència d'alguns barris als treballs

voluntaris i fons estrangers. Així és el cas de

Kibera, un barri situat al sud-oest de Naibori,

Kenya, que s'ha convertit en una destinació

destacada per als estrangers "que busquen marcar

la diferència" (Bansal, 2021). Això és el que també

es coneix com el procés del “neo-colonialisme”, la

submissió de països postcolonials al globus nord a

causa de la necessitat dels seus fons econòmics i

socials. Això resulta en un cercle viciós per a

aquests països i barris en els quals és difícil sortir i

crear les seves pròpies polítiques per a un benefici

local. Tal com va destacar Pippa Biddle “no sols

s'ha de limitar a ser voluntari en les comunitats;

sinó que s'ha d'invertir en les comunitats.”

“Llavors, com puc col·laborar?”:

Alternatives per a cooperar sense

caure en mans de la “Síndrome del

Salvador Blanc”.

En aquest sentit, no significa que

l'occidental blanc tingui un paper

equivocat per voler ajudar. De fet, és al

contrari, un plantejament encertat en la

cooperació al desenvolupament acaba

sent beneficiós. Però, per què hem de

viatjar fins a Àfrica per a ajudar i no

podem quedar-nos en el nostre barri amb

persones sense sostre? A la mateixa

Barcelona “privilegiada” que tots

coneixem s'han registrat, com a mínim,

4.845 persones sense llar (Arrels

Fundació, 2021). Ajudar als que tenim a

prop és la millor manera de desconstruir

la “Síndrome del Salvador Blanc” que

tots tenim incrustats. I adonar-nos que la

pobresa i el suport no hauria de ser

encasellada a una zona geogràfica i

postcolonial. A més, és més fàcil

col·laborar diàriament en iniciatives locals

a barris que ja coneixem, que anar-se un

estiu a “fer el bé” a països que no es

coneixen les seves polítiques, tradicions i

cultura. Ja ho explicava aquest la dita

“pensa globalment, actua localment”.

No obstant això, la cooperació

internacional és cada vegada més

rellevant en el món globalitzat en el qual

vivim. D'aquesta manera, cal destacar que

el voluntariat internacional no es per se
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negatiu, però sí que és cert que s'ha de vigilar

amb quina organització es duu a terme. Així

doncs, en aquest article es recomana el programa

de “Voluntariats ONU”. En aquesta organització,

es coopera a les agències de l'ONU per a ajudar en

programes de desenvolupament com en

operacions de manteniment de la pau a nivell

internacional, nacional, i recentment, “en línia”.

Per aquesta raó, el procés d'elecció dels voluntaris

és curós, ja que es demana un perfil adequat per al

projecte. Així mateix, els contractes dels 900

voluntaris de les Nacions Unides solen ser entre 6 i

12 mesos, amb un període màxim de 4 anys. Així

doncs, l'individu que participa en aquest programa

pot format part del projecte el suficient temps per

a desenvolupar un bon resultat amb els seus

companys. A diferència del “volunturisme”, en el

qual amb dues setmanes o un mes se solen crear

més conseqüències negatives que positives.

A més, aquests voluntariats van relacionats amb

l'Agenda 2030, generant un marc d'estratègia per

a complir el que tots hauríem de buscar: un

desenvolupament sostenible. Així doncs, un total

de 79% dels socis de “UNV” (e.g: FAO, IOM, UN

Women, etc.) considera que els voluntariats

d'aquesta organització té un impacte

transformador en el suport a la participació i

l'acció de la comunitat. També cal remarcar que

l'ONU en més d'una vegada ha destacat la

importància del treball dels voluntaris. De fet, Ban

Ki-moon (2016), ex-secretariat General de les

Nacions Unides, va emfatitzar que “el voluntariat

brinda als més marginats de la societat una

oportunitat per a participar en els processos de

presa de decisions. Els voluntaris es poden fer

escoltar per a influir en els diàlegs,

qüestionar les normes socials i promoure

els valors que tots defensem. Són una

peça fonamental per al compliment dels

Objectius de Desenvolupament

Sostenible”. La importància del

voluntariat en l'àmbit de la cooperació

internacional és clau per als valors de les

Nacions Unides. Per aquesta raó,

col·laborar internacionalment pot ser

una activitat molt gratificant per a

aprendre, però també ha d'anar

acompanyada de persones

compromeses que assegurin una

solidaritat i responsabilitat global.

Anna Marí Bueno -
Global Studies,  UPF.
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