
Entre 1983 i 1999, les 200 transnacionals més 
grans del món van augmentar la seva plantilla un 
14%.

Els seus beneficis van créixer un 362%.

Les topmodel de l’economia

empreses transnacionals

El Col·lectiu RETS (Respostes a les Empreses
Transnacionals) neix a Catalunya per denunciar
els comportaments irresponsables de les
transnacionals i la vulneració que fan dels drets
humans al Sud i al Nord.

http://rets.cat
info@rets.cat

http://collectiurets.wordpress.com
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veritat
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petó

Va cap a l’Alianza País que governa a l’Equador, 
per haver promogut una auditoria mixta govern, 
moviments socials i ciutadans:
http://www.llacta.org/deuda-externa/

tèxtil
      Les que despullen el món

deute extern

A Bangladesh o al 
Marroc la crisi encara afecta 
més al poble. Per tant, hem 
d’augmentar el consum de 
roba que es fabrica allà.

Gairebé la totalitat dels 
crèdits públics al Sud, són 
subvencions encobertes a 
multi nacionals espanyoles 
per a la seva expansió.

Les grans companyies del 
tèxtil es renten les mans sobre 
la vulneració flagrant dels drets 
laborals de les treballadores i 
els treballadors dels proveïdors 
que tenen al Sud.

El deute extern ajuda els 
països empobrits a desenvo-
lupar-se i a espavilar-se.

Els que tenen el deure de callar

acció

Si no la puc intercanviar, 
em compraré roba quan 
la necessiti i no quan la 
moda necessiti els meus 
diners, i aniré a botigues 
que no siguin de grans 
empreses.

petó

Un de tendre a la Cam-
panya Roba Neta per 
l’esforç que fa investi 
gant les pràcti ques de 
les empreses del sector 
i denunciar-les quan vul-
neren drets: 
http://robaneta.org

acció

M’apunto a la campanya Qui deu 
a qui? per difondre la necessitat 
de l’abolició del deute extern i fer 
pressió política perquè s’auditi 
on han anat a parar els diners i 
quin resultat hi ha hagut.

http://www.llacta.org/deuda-externa/
http://robaneta.org


petó
Per a l’organització popular 
i de base més important del 
món, i pera la seva lluita a 
favor de la pagesia: 
http://viacampesina.org

acció

Em penso 
plantar davant 
dels governs per 
recordar-los que 
no són titelles 
dels agronegocis, 
i que tenen el 
deure de defen-
sar la sobirania 
alimentària.

veritat mentidamentidaveritat

crisi alimentació
La golafreria corporativa o la famLes pobres empreses riques

Els aliments transgènics 
i l’agroindústria alimentària 
són la via més ràpida i efec-
tiva per acabar amb la gana 
al món.

A més exportació d’ali-
ments cap al Nord, més impor-
tació de productes bàsics i més 
camperols i camperoles que han 
d’abandonar les seves terres i el 
seu mitjà de subsistència.

De la mà de les transnaci-
onals que dominen l’economia 
han vingut les crisis financera, 
alimentària i ambiental. Això sí, 
segueixen operant lliurement 
sense control.

Les multinaci-
onals són el motor 
que ajuda a que es 
desenvolupin els 
països empobrits 
del Sud.

acció

Em poso a buscar altres 
persones disposades a crear 
plataformes de consum 
crític i conscient, per demos-
trar que un altra economia 
és possible.

petó

Li faig a la Xarxa d’Economia 
Solidària:
http://xarxaecosol.org

http://viacampesina.org
http://xarxaecosol.org


petó

Cap als mitjans de 
premsa, radiodifusió o
internet més crítics i
alternatius:
http://setmanaridirecta.info

mentidaveritatmentida
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informació
  La venda de desconeixement    

Els mitjans de comunica-
ció de masses funcionen de 
forma independent respecte 
els governs i les empreses. 
Estan per informar-nos de tot 
el que passa, tal com passa.

Els bancs espanyols són models per 
a la resta gràcies a les seves pràctiques 
responsables però, donat el moment de 
crisi actual, és normal que retallin els 
crèdits a les famílies.

O bé els mitjans majoritaris 
–els massmèdia– depenen forta-
ment de la publicitat de les trans-
nacionals i no poden acusar-les, o 
directament en són propietàries.

Els moments difícils 
per als bancs espanyols 
són sinònims de tenir 5.000 
milions d’euros de beneficis 
l’any passat, tot això gràcies a 
eines com l’especulació i els 
paradisos fiscals.

El futur hipotecat

finances

petó

Als morros 
de FETS, que 
promou les fi-
nances ètiques 
i solidàries a 
Catalunya: 
http://fets.org

acció

Trec els diners de la gran 
caixa o el potent banc i 
els ingresso a una enti-
tat financera ètica, que 
inverteixi en economia 
(real) i en persones (que 
ho necessiten).

acció

Contrasto la informa-
ció corporativa i la que 
donen els grans grups 
informatius i editorials, 
a través dels canals més 
independents.

http://setmanaridirecta.info
http://fets.org


Spain is not different

mentida
veritat Quan s’instal·len els tour-opera-

dors i les hoteleres als països empo-
brits, la riquesa i el desenvolupament es 
multi plica allà on operen i es distribueix 
equitativament entre la població.

Al darrera de ciutats-
paradís al Sud, de cocoters i 
daikiris, hi ha mega empreses 
turístiques que trepitgen 
societats, o el medi ambient i 
s’alien amb governs corruptes.

El mal viatge transnacional
Repsol YPF opera en àrees protegides i territoris indígenes, vulnerant 

drets humans al generar greus impactes socials. A més, és una de les principals 
empreses responsables del canvi climàtic.

Consulta la web de la campanya Repsol Mata pel monitoratge i la de-
núncia a l’empresa petroliera:
http://repsolmata.ourproject.org

Unión Fenosa actua en règim de monopoli a Nicaragua i vulnera els drets de la 
població més empobrida d’Amèrica Llatina. Ho fa deixant d’invertir el necessa-
ri, fent cobraments abusius o subcontractant personal sense cobertura social.

Consulta la web de la campanya Unión Penosa per seguir el monitorat-
ge i la denúncia a l’empresa elèctrica: 
http://www.unionpenosa.org

turisme

i el joc no s’acaba aquí

petó
Va per a la iniciativa Acció per 
un Turisme Responsable, per 
l’esforç en donar a conèixer una 
altra forma de viatjar: 
http://turismo-responsable.org

acció

Aposto pel turisme proper i respec-
tuós amb les persones i l’entorn, o 
–si és internacional– que formi part 
d’un projecte de turisme responsa-
ble o solidari.

Des de la nostra societat –en un país de l’anomenat Nord– cal que 
decreixem en les nostres necessitats materials, consumim local, re-
utilitzem i reciclem per no fer el joc a les empreses transnacionals.

Consulta la web de la Xarxa pel Decreixement per donar una 
resposta coherent a la direcció suïcida que comporta la fe 
en el creixement econòmic il·limitat: 
http://decreixement.net

I col·lectivament podem fer difusió de les sentències morals del 
Tribunal Permanent dels Pobles, mentre no aconseguim un tribunal 
internacional on jutjar aquestes empreses.

Consulta la web de la xarxa llatinoamericana i europea En-
lazando Alternativas, per conèixer estratègies de denúncia, 
resistència i alternatives: 
http://enlazandoalternativas.org

Repsol YPF i Unión Penosa

http://repsolmata.ourproject.org
http://www.unionpenosa.org
http://turismo-responsable.org
http://decreixement.net
http://enlazandoalternativas.org

