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CAPÍTOL 1. DEUTE EXTERN I AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT

QUÈ PODEM FER? 2

Les demandes dels nostres col·lectius

Els moviments socials del Sud i del Nord han de poder conèixer i analitzar el deute extern públic per 
saber si és legítim o immoral.

S’ha d’abolir i repudiar el deute dels països del Sud quan el seu govern no pot cobrir les necessitats 
bàsiques de la població, quan ha servit per enriquir estructures corruptes o quan s’ha concedit en 
funció dels interessos del país donant.

Els països del Sud han de poder ser sobirans i tenir independència econòmica de l’exterior.

Les accions de la nostra organització

Entrem com a socis en projectes col·lectius de finances ètiques.

Passem els comptes corrents a la banca ètica o a fons socialment compromesos, que donen          
crèdits a baix interès per a projectes socials i ambientals, i els emprem per demanar crèdits quan en           
necessitem.

Demanem transparència a la banca i denunciem les seves pràctiques immorals i especulatives.

Gestionem de manera ètica els diners públics (subvencions, convenis, serveis i activitats) i les       
donacions privades.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per a l’aplicació d’una fiscalitat progressiva, que fa que pagui qui més té, i per a la reducció dels 
impostos plans, els que graven a tothom per igual, per augmentar la fiscalitat de les grans fortunes i 
de les transnacionals, per evitar la fuga de capitals del Sud cap als bancs del Nord, i per a l’abolició 
del deute extern immoral i il·legítim.

http://quiendebeaquien.org
http://www.jubileosuramericas.org
http://cadtm.org
http://www.eurodad.org

Per a la denúncia dels negocis fraudulents de la banca, de la influència que exerceixen en la política 
social i econòmica dels governs, i dels seus vincles amb estats totalitaris, armament o altres amb 
impactes nefastos en el medi ambient o en les comunitats.

http://lossecretosdelosbancos.org
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CAPÍTOL 2. COMERÇ INTERNACIONAL

Les demandes dels nostres col·lectius

L’economia i el comerç s’han de relocalitzar, i invertir l’actual tendència a la deslocalització, és a dir 
dur la producció lluny del consum.

El comerç ha de ser bàsicament regional, nacional o intracontinental, en lloc d’intercontinental, de 
forma que l’economia sigui social i energèticament sostenible.

Els productes alimentaris han de deixar de ser béns amb els quals s’especula, i s’ha de reconèixer el 
seu paper indispensable per cobrir el dret bàsic a l’alimentació. Els pobles del Sud i del Nord han de 
tenir sobirania alimentària, és a dir producció pròpia dels productes necessaris de forma respectuosa 
amb les necessitats.

Les accions de la nostra organització

Apliquem criteris de consum sostenible i conscient en les compres de la nostra entitat (màquines 
de begudes, material d’oficina, etc.) i en els serveis que contractem (electricitat d’origen sostenible, 
assegurances socials, ecomissatgeria, etc.)

Organitzem xerrades o vídeo fòrums de consum responsable al nostre entorn (organització, barri 
o poble, centres educatius, etc.) i posem a l’abast materials de sensibilització en llocs estratègics     
(casals, escoles de persones adultes, centres cívics...).

Organitzem activitats alternatives al comerç hegemònic com ara mercats de regal i intercanvi, bancs 
del temps o de troc, grups de consum ecològic, etc.

Ens relacionem amb les organitzacions del Sud de forma cooperativa, i no assistencial, amb models 
que permeten que tothom guanyi, com ara les iniciatives de comerç just dinamitzades per moviments 
socials.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per a la investigació i la difusió de la informació necessària per poder realitzar un consum sostenible 
i crític tant d’empreses que ofereixen productes com de les que ofereixen serveis (banca, energia, 
telecomunicacions, etc.).

http://opcions.org
http://www.robaneta.org

Per a la difusió d’un model de consum d’aliments i productes bàsics autogestionat que incorpora cri-
teris socials, ecològics i justos, i estableix ponts entre les persones que produeixen i les que consu-
meixen.

http://ecoconsum.org
http://noetmengiselmon.org

QUÈ PODEM FER? 
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CAPÍTOL 3. INSTITUCIONS FINANCERES INTERNACIONALS

Les demandes dels nostres col·lectius

Les institucions financeres internacionals s’han de refundar, se n’han de crear de noves que siguin 
veritablement democràtiques i sotmeses a normes de transparència i control social. 

Hi ha d’haver mecanismes de restitució en les relacions econòmiques i polítiques envers els països 
empobrits que més han patit les polítiques neoliberals d’aquestes institucions.

Mentre es dissenyen organismes i estructures legislatives i governamentals internacionals             
democràtiques i justes, cal potenciar institucions i polítiques locals, regionals o continentals, i    
apropar les decisions polítiques i econòmiques a les persones amb la participació de la societat civil 
en la definició de les polítiques fiscals, comercials, monetàries i econòmiques.

Les accions de la nostra organització

Participem en les campanyes de denúncia de l’opacitat i les pràctiques de les institucions financeres 
internacionals.

Donem suport a les iniciatives per transformar l’arquitectura financera internacional que engeguen 
campanyes locals i internacionals.

Impulsem que la banca sigui pública i estigui al servei de la ciutadania, així com les organitzacions 
no lucratives, les cooperatives i la petita empresa.

Enfortim amb els nostres diners i amb la nostra participació la banca i els fons ètics, per facilitar 
que els moviments i les organitzacions socials disposem de canals alternatius a la banca tradicional 
especuladora per finançar-nos.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per denunciar l’actuació de les institucions financeres internacionals (com el Banc Mundial o 
l’FMI) tant al Sud com a Europa, afrontant la deutecràcia i promovent un sistema de finances més          
responsable, democràtic i sobirà.  

http://www.quiendebeaquien.org

Per denunciar com les finances i els moviments especulatius estan enfortint agents privats que posen 
els governs al seu servei, per a l’abolició dels paradisos fiscals que faciliten l’entrada al mercat del 
diner que prové de negocis opacs i que els beneficis no paguin impostos, i per a la prohibició de 
l’especulació financera.

http://attac.es
http://fets.org

Per a una banca ètica que sigui el resultat cooperatiu de moviments i organitzacions socials sense 
afany de lucre, que sigui assembleària i transparent, que no inverteixi en negocis immorals ni operi 
en paradisos fiscals, i faciliti crèdits a persones i iniciatives en risc d’exclusió.

http://projectefiare.cat
http://coop57.coop 
http://acciosolidaria.cat

QUÈ PODEM FER? 
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CAPÍTOL 4. EMPRESES TRANSNACIONALS I LOBBIES

Les demandes dels nostres col·lectius

La creació d’un codi de compliment obligatori per a les transnacionals de manera que el respecte als 
drets humans i al medi ambient no sigui voluntari, sinó que s’estengui la responsabilitat de l’empresa 
a les seves filials, proveïdors i empreses subcontractades, i la subordini als estats receptors en       
coherència amb el dret al desenvolupament.

L’existència d’un tribunal internacional per jutjar els delictes de les empreses transnacionals d’acord 
amb el nou ordenament. 

L’obligatorietat d’un funcionament transparent que doni comptes públics del seu funcionament i de 
la seva relació amb el poder polític, econòmic i financer, i que sigui supervisat per la societat civil 
organitzada.

La limitació, transparència i regulació dels grups de pressió –lobbies– de les empreses, i la facilitació 
de l’entrada dels moviments socials als parlaments i als governs per poder informar dels impactes de 
les seves polítiques i suggerir alternatives més justes.

La limitació del poder econòmic i polític de les empreses transnacionals, amb l’obligació de dividir-lo 
quan aquest pugui ser superior al dels estats on operen.

Les accions de la nostra organització

Enfortim, amb la contractació dels nostres productes i serveis, cooperatives o organitzacions que 
apliquen criteris socials i ambientals en les seves pràctiques.

Monitoritzem les actuacions de les transnacionals del país al Sud i al Nord, investiguem els seus 
vincles amb l’oligarquia i els poders polítics i judicials, i ho contrastem amb la informació que les 
empreses fan pública.

Organitzem campanyes d’informació de les pràctiques de les gran empreses i de boicot quan són 
injustes socialment o destructives amb el medi ambient.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per a una economia local i justa que aplica criteris solidaris i sostenibles tant a l’interior de l’entitat 
com pel que fa a la seva relació externa amb altres persones, col·lectius i recursos naturals.

http://xes.cat

Per a la monitorització de les pràctiques de les transnacionals en països del Sud, la denúncia quan 
actuen amb impunitat i la pressió per tal que signin compromisos amb auditories externes de bones 
pràctiques.

http://www.enlazandoalternativas.org/
http://www.bbvasinarmas.org
http://www.bancosantandersinarmas.org
http://repsolmata.ourproject.org

QUÈ PODEM FER?  
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CAPÍTOL 5. IMPACTES AMBIENTALS DEL MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM

Les demandes dels nostres col·lectius

La defensa de la sobirania alimentària dels pobles del Sud i del Nord i l’impuls a les petites explo-
tacions ecològiques per garantir el dret a l’alimentació amb un impacte positiu en la salut de les      
persones, la terra, l’aigua i l’aire, ja que redueixen l’emissió de CO2, metà i òxid nitrós.

El suport a les iniciatives del Sud que promouen la defensa dels territoris des de la perspectiva       
popular, com una resposta integral davant l’agressió del capital que genera greus desequilibris socials, 
ambientals i culturals. 

El reconeixement, la penalització i l’aturada de l’impacte en el medi ambient que les transnacionals del 
Nord fan a països del Sud –el deute ecològic– i tenir-lo en compte com a contrapès moral del deute 
financer exigit als països del Sud, en la balança de creditors i deutors.

A mesura que el consum de productes de primera necessitat creix als països empobrits, el consum del 
Nord i el de les oligarquies del Sud s’ha d’anar reduint per no incrementar la petjada ecològica, és a 
dir, el territori necessari per produir el que es consumeix. 

Les accions de la nostra organització

Practiquem la coherència entre els principis socials, econòmics i ecològics de la nostra entitat i 
el consum que realitzem, i valorem molts més aspectes que els estrictament econòmics (el tipus 
d’empresa i les seves pràctiques, l’impacte en el medi i en les comunitats, la seva vida útil, els mate-
rials que s’empren, l’origen i el transport, etc.).

Encarreguem una auditoria ecològica de la nostra entitat per conèixer els impactes del nostre consum 
i disposar d’estratègies per optimitzar-lo.

Apliquem a l’entitat criteris en una perspectiva amplia de sostenibilitat i, quan sigui possible, 
de decreixement; això significa no haver de créixer necessàriament, minimitzar els transports no           
sostenibles, fer contenció de la despesa –especialment quan són diners públics–, tenir jornades 
laborals justes per tal que més persones puguin treballar, millorar la qualitat laboral amb flexibilitat, 
conciliació familiar i bones relacions en lloc d’augmentar els sous, etc.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per a la producció i comercialització d’energia neta, per incorporar criteris de sostenibilitat en lloc de 
maximitzar beneficis, per a l’educació d’infants, joves i persones adultes en l’estalvi i la reducció del 
consum. 

http://somenergia.cat

Per a la lluita contra el canvi climàtic, de manera que es busqui un canvi real de model energètic i de 
consum, i no suposades respostes tecnològiques o comerç de gasos d’efecte hivernacle. 

http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com
http://www.climate-justice-action.org
http://rio20.net

QUÈ PODEM FER? 
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CAPÍTOL 6. ALTERNATIVES A ALLÒ INACCEPTABLE

Les demandes dels nostres col·lectius

Les entitats som com una microsocietat que pot reproduir estils de funcionament hegemònics –com-
petició, agressivitat, lluites de poder, escales salarials grans– o, per contra, construir alternatives.

El creixement desmesurat, el consum compulsiu, la monetarització de tota relació amb persones 
o amb la natura, la cerca del guany a qualsevol preu... no són el model sinó un model que cal         
desconstruir i canviar per un altre.

L’única forma que les diferents organitzacions que busquem un món diferent tinguem força és unint 
esforços en lloc d’intervenir de manera atomitzada.

Els petits canvis del dia a dia no modificaran les estructures que provoquen les desigualtats i la 
injustícia, ni les grans definicions polítiques serviran si no estan acompanyades d’actes, així que es 
necessita anar per ambdues vies simultàniament.

Si només es consciencia les persones ja sensibles a aquests temes es fa un treball endogàmic, així 
que cal obrir-se i buscar canals de comunicació amb qui no s’ha plantejat un canvi ni del seu estil de 
vida ni del model econòmic i polític imperant.

Les accions de la nostra organització

Creem o ens incorporem a xarxes amb organitzacions i campanyes locals, nacionals i mundials per tal 
de sumar forces i fer palès que els interessos de les classes treballadores d’arreu coincideixen –igual 
com els de les grans transnacionals o de les oligarquies.

Parem atenció i concentrem esforços en les iniciatives que ara per ara agrupen i concentren for-
ces, i tenim la capacitat d’acceptar que altres campanyes o organitzacions ja no tenen sentit –no          
mobilitzen o atrauen– i que cal tancar-les –per un temps o de manera permanent.

Impulsem o creem alternatives locals –ateneus, centres socials, casals comunitaris, etc.– ja que són 
les més properes a la ciutadania, les que poden sensibilitzar d’una manera més planera el veïnat, i les 
més viables per construir a curt termini vies de funcionament cooperatives, solidàries i postcapitalis-
tes.

Les iniciatives a què ens podem adherir

Per a la denúncia de la corrupció política i el seu abús de poder, per a la defensa de la pràctica ètica 
en els poders executiu, legislatiu i judicial, per a la transparència i la reducció del poder de la banca, 
i per a la construcció d’una democràcia real i des de la base.

http://democraciarealya.es
http://www.acampadadebarcelona.org/
http://madrid.tomalaplaza.net

Per a l’obvietat que el creixement infinit no és possible en un món amb recursos finits, i per a 
l’elaboració de propostes per girar 180° la tendència de consum d’energia i matèries.

http://decreixement.net
http://nodo50.org/consumirmenosvivirmejor
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