
Índex

CAPÍTOL 1. DEUTE EXTERN I AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT - 2

CAPÍTOL 2. COMERÇ INTERNACIONAL - 3

CAPÍTOL 3. INSTITUCIONS FINANCERES INTERNACIONALS - 4

CAPÍTOL 4. EMPRESES TRANSNACIONALS I LOBBIES - 5

CAPÍTOL 5. IMPACTES AMBIENTALS DEL MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM - 6

CAPÍTOL 6. ALTERNATIVES A ALLÒ INACCEPTABLE - 7

QUÈ PUC FER?

www.interferencies.cc

info@interferencies.cc

@_interferencies

facebook.com/interferencies

Disseny i 
maquetació:

 Revisió de 
Elaborat:         contingut:



CAPÍTOL 1. DEUTE EXTERN I AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT
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Les meves demandes

Els diners que tinc estalviats no han de servir per ser invertits en armament, per especular, o per 
finançar projectes amb alt impacte ambiental.

Amb la meva participació econòmica a projectes del Sud no s’ha de fomentar la dependència envers 
el Nord o l’assistencialisme, sinó l’autonomia i les relacions igualitàries.

L’ajuda al desenvolupament no s’ha de dedicar a enfortir empreses d’aquí sinó a iniciatives de les 
comunitats del Sud que lluiten per modificar estructures que mantenen la desigualtat.

Les meves accions

Passo els estalvis que tinc de la banca tradicional a la banca ètica o a fons socialment compromesos.

Faig objecció fiscal a l’IRPF del percentatge destinat a despeses militars, i l’ingresso a una             
organització que treballa per la pau o la justícia.

Pago la totalitat dels impostos per enfortir l’administració pública, i marco l’opció optativa de l’IRPF 
per augmentar el finançament dels projectes socials.

Gestiono de manera ètica els diners públics (subsidis, pensions, ajudes, etc.) i tinc en compte que 
pertanyen a tota la ciutadania.
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CAPÍTOL 2. COMERÇ INTERNACIONAL

Les meves demandes

He de col·laborar per tal que les botigues del barri o del poble i el comerç de proximitat no         
desapareguin i evitar que les grans superfícies es quedin amb tot el comerç.

Les meves compres –què i on– aniran en funció de les meves necessitats i no d’un model consumista 
i acrític que ens volen imposar.

Hem de poder tenir productes i energia de la terra, produïts, distribuïts i comercialitzats d’una       
manera respectuosa amb la natura, les persones i la nostra cultura.

Les meves accions

Compro, sempre que sigui possible, al poble o al barri i a establiments que no pertanyen a grans 
cadenes de distribució, i intento que no siguin productes ni serveis de transnacionals.

Compro i consumeixo només el que necessito, i prioritzo aquelles formes d’aconseguir els productes 
que no passen per la compravenda, com per exemple el troc.

Reconec l’esforç en recursos i treball que tenen les coses i els hi dono valor en si mateixes i no 
d’acord amb el seu cost econòmic; intento allargar al màxim la seva vida reparant-les quan fallen, i 
me’n desfaig d’una manera sostenible quan ja no són útils.

Menjo productes locals, de temporada i ecològics o de petites explotacions familiars i, quan han de 
venir necessàriament del Sud, els adquireixo de comerç just no controlat per grans distribuïdores.
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CAPÍTOL 3. INSTITUCIONS FINANCERES INTERNACIONALS

Les meves demandes

De la mateixa manera que tinc l’oportunitat de votar o de decidir a quines empreses comprar, vull 
poder participar en les decisions financeres i polítiques que ens afecten.

He de tenir informació de les decisions que prenen les institucions financeres internacionals i del 
grau de submissió i dependència que en tenen el nostre govern i els governs dels països empobrits.

Els drets i els serveis públics que han estat resultat de les lluites col·lectives de molts anys no han 
de quedar en mans d’uns pocs per retallar-los o privatitzar-los amb el pretext de l’eficiència o la 
reducció de la despesa social pública.

Les meves accions

Diposito els meus diners en organitzacions, cooperatives o bancs ètics que m’informen de la       
destinació dels meus estalvis, tant en els crèdits que donen com dels llocs on inverteixen els diners, 
i sempre segueixen criteris de finances socialment ètics i sostenibles.

M’informo de les polítiques que estan aplicant les institucions financeres internacionals en els països 
del Nord i del Sud, per comprendre si estan al servei de les persones o si serveixen a les polítiques 
neoliberals que enforteixen les grans empreses i l’especulació.

Participo en transaccions col·laboratives locals de moneda social, de temps compartit o de serveis 
autogestionats, que esdevenen canals alternatius als que promou el sistema financer actual i que 
estructuren models viables d’economia social i solidària.
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CAPÍTOL 4. EMPRESES TRANSNACIONALS I LOBBIES

Les meves demandes

Amb les meves compres o contractació de serveis no vull afavorir la concentració de poder econòmic 
i polític ni en grans empreses ni en els seus magnats.  

Vull tenir informació clara i real del que fan les grans empreses als països del Sud i a quins                
interessos responen, i que no amaguin les seves pràctiques amb publicitat captivadora o grans        
declaracions d’intencions (la responsabilitat social corporativa) per fer un rentat d’imatge.

El meu consum no només m’ha de satisfer a mi sinó que, paral·lelament, no ha de provocar la 
destrucció del medi ambient –com una selva del tròpic–, la precarització laboral –com ara la                 
producció en zones franques o en tallers de suor–, o impactes negatius en comunitats –com el des-
plaçament d’una comunitat indígena del seu territori ancestral per la extracció d’hidrocarburs o per la 
mineria.

Les meves accions

En la mesura que sigui possible deixo de consumir productes fabricats o distribuïts per empreses 
transnacionals i, quan ho haig de fer, escullo les que apliquen les polítiques socials i ambientals més 
justes.

Prioritzo els productes de circuits curts i de petites empreses locals, i el de les empreses o             
organitzacions no lucratives que apliquen criteris d’economia social i solidària.

M’informo sobre campanyes que s’estan fent de boicot a empreses o governs dèspotes per tal de    
valorar si hi vull participar.
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CAPÍTOL 5. IMPACTES AMBIENTALS DEL MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM

Les meves demandes

Les meves filles i els meus fills ja visquin al Nord o al Sud hauran d’heretar un planeta amb              
biodiversitat i amb terra, aigua i aire net.

El consum s’ha de moure d’acord amb les meves necessitats reals i les de la gent que m’envolta,    
considerant la justícia ambiental i social al meu país i més enllà de les nostres fronteres, i no pel 
dictat de la publicitat, les modes o la necessitat de les empreses d’augmentar els seus beneficis.

Al darrera dels productes que utilitzo no hi pot haver impactes insostenibles en el medi ambient, 
condicions laborals que no respectin els drets socials o pràctiques poc ètiques a països del Sud o    
del Nord.

Les meves accions

Consumeixo productes ecològics, de temporada i de proximitat per reforçar la petita pagesia i un 
tipus d’agricultura i de distribució que frena el canvi climàtic.

Programo el treball i les vacances en circuits curts i de forma que es puguin realitzar en transport 
públic de consum baix, i evito l’ús de l’avió i el tren d’alta velocitat.

M’informo de la traçabilitat ambiental i social abans de comprar o contractar serveis per poder         
realitzar un consum crític i responsable.

Busco actuar des de l’àmbit col·lectiu en el meu consum, perquè el consum de “bombetes              
ecològiques” no és suficient per revertir la crisi ecològica global. Hem d’actuar des dels espais 
col·lectius per poder socialitzar les nostres propostes. 

Prenc consciència de com i on es fabriquen les coses que utilitzo en el meu dia a dia. 
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CAPÍTOL 6. ALTERNATIVES A ALLÒ INACCEPTABLE

Les meves demandes

Només si deixo de pensar en mi mateix i en les persones del meu cercle, i deixo d’actuar d’acord als 
nostres interessos, es construirà una societat socialment justa.

Pensar que no puc fer res o que no es pot fer res és donar la victòria a les persones, governs i empre-
ses que defensen el pensament únic i el neoliberalisme internacional com la única llei social, políti-
ca, ambiental i econòmica possible.

Sóc conscient que molta gent passa de tot –ni sap ni vol saber– però també que si no és el meu cas i 
rondino i em queixo però no faig res, el resultat és gairebé el mateix.

Les meves accions

Aplico la màxima de Kant que convida a actuar de la manera que desitjaríem que ho fes tothom.

Deixo de limitar-me a valorar la situació actual i a criticar els actors que la provoquen, per passar a 
l’acció.

Sóc conscient que haig d’anar paral·lelament per dues vies: la que té a veure amb els meus compor-
taments individuals i, d’altra banda, la col·lectiva, incorporant-me en organitzacions i campanyes de 
denúncia i generació d’alternatives.

Recupero una manera de pensar i viure comunitària i col·lectiva i dono prioritat als drets i deures 
socials per sobre dels individuals, en contraposició a la perspectiva individualista que té com a        
epicentres els diners i el poder, i que està associada al neoliberalisme.  
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