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100% JUSTÍCIA GLOBAL

L’

arribada de la Covid-19 ha posat en evidència, més que mai, la realitat de la globalització i interconnexió
mundials a nivell sanitari, econòmic i social. També totes les injustícies i desigualtats. Ara sabem que
ens sostenim en un sistema que genera riquesa només per a alguns, que precaritza arreu, invisibilitza el
treball de les cures i es basa en un model de mobilitat internacional insostenible. Sabem que el llenguatge bèl·lic
i la presència militar no solucionen crisis humanitàries, sinó que aquestes se superen gràcies a la solidaritat i la
intercooperació.
Una crisi històrica com aquesta suposa un xoc emocional i social, i la manera de sortir-ne determinarà el nostre futur
immediat i el de les properes generacions. La crisi ens ha de servir per reaccionar, per deixar enrere un sistema econòmic
depredador i construir-ne un de nou, que tingui com a principis fonamentals la nostra ecodependència i interdependència, que sigui més just i sostenible amb el planeta i els éssers vius, i que posi en valor les cures. Un sistema que busqui
erradicar totes les desigualtats i garantir els drets humans, a casa nostra i arreu, amb serveis públics forts, amb més
investigació i recerca científiques orientades al bé comú, i mecanismes i polítiques de cooperació entre els governs i les
societats de tot el món. Un sistema global on la prioritat sigui aquella part de la població més precaritzada, vulnerabilitzada i invisiblilitzada, i l’objectiu educatiu i cultural més compartit sigui construir societats antiracistes, feministes i ecologistes. Sabem que hi ha alternatives perquè fa temps que les estem construint. Només cal sumar-hi més gent.

Perquè si la resposta no és Global,
#NoserveixdeRes. Volem #100x100JusticiaGlobal

#100X100JUSTICIAGLOBAL

PER TOT AIXÒ RECLAMEM:
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Establir un sistema
econòmic just i sostenible:
hem de canviar el sistema capitalista per un
model basat en l’economia transformadora,
que posi al centre la vida i el planeta, on la
riquesa estigui repartida i els drets humans i
laborals garantits. També que aposti per l’economia social i solidària, i el consum de proximitat i vinculat al territori. Volem un sistema
econòmic que redueixi les desigualtats.

Recuperar els drets
humans com a guia política:
cal blindar els drets humans bàsics i els polítics, la llibertat d’expressió, el dret a la protesta i a la manifestació en un moment de crisi
dels sistemes democràtics, així com reforçar
els contrapoders per evitar totes les noves
formes de control social de caire tecnològic.
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Crear un nou model
de governança global:
cal repensar l’arquitectura d’institucions
polítiques internacionals per respondre a les
interrelacions globals, i proporcionar solucions comunes basades en l’horitzontalitat i la
participació equitativa, a fi de trobar sortides
globals a les crisis.

Construir societats
feministes:
cal posar al centre la vida i revertir les relacions de poders desiguals i acabar amb totes les
violències masclistes i racistes. Calen mesures
fermes per acabar amb la violència masclista
i altres tipus de discriminacions per raó de
gènere i orientació sexual, i per garantir la
igualtat de drets i la seguretat humana. La
crisi ha posat sobre la taula la necessitat de
reconèixer, reivindicar i valoritzar els treballs
de cures, sovint a càrrec de dones migrants,
així com co-responsabilitzar-nos d’elles, tant
l’Estat com tots i totes.
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Construir societats
antiracistes:
regularitzar a totes les persones residents
al territori i disposar d’un sistema d’acollida
digna. Acabar amb totes les discriminacions
per motius racials (accés a l’habitatge, condicions laborals, a la sanitat, violència policial,
obtenció de feina, etc.) i repensar el model de
mobilitat humana: canviar el model securitari i
de fortificació de fronteres, per establir-ne un
de basat en el respecte als drets humans i el
dret a la lliure circulació.

Controlar l’activitat de les
multinacionals:
cal vetllar perquè les empreses transnacionals
no vulnerin els drets humans allà on treballen. Per això és important aprovar el Tractat
vinculant a les Nacions Unides per el control
de les empreses, i posar en marxa el Centre
d’empresa i drets humans a Catalunya per
monitoritzar i sancionar les males praxis de les
companyies catalanes.
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Establir una Renda bàsica
universal i incondicional
acompanyada d’una
reforma fiscal justa:
cal garantir que qui més té més paga, tant les
fortunes individuals com les grans empreses.
Per això cal aplicar un sistema fiscal progressiu i revisar el model d’impostos actual,
així com acabar amb els paradisos fiscals. La
Renta bàsica ha de permetre a tothom viure
en dignitat. Mentre aquesta no arriba, cal implementar de manera ràpida i efectiva la renta
mínima garantida per a donar resposta a les
desigualtats existents.

Cancel·lar el deute:
els països empobrits, ofegats per les polítiques colonials i les grans multinacionals, es
veuen encara més ofegats pel deute que han
de pagar als països enriquits: 40.000 milions
de dòlars aquest 2020. Aquest ofegament s’ha
vist accentuat per la Covid-19. Cal cancel·lar el
deute perquè aquests recursos es puguin destinar a la gestió d’aquesta pandèmia o d’altres,
així com a reduir les desigualtats.
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Enfortir la cooperació
internacional i reforçar
l’internacionalisme:
per a fer front als reptes globals com la Covid-19, la pobresa, les desigualtats, la fam o
l’emergència climàtica, i els que vindran en un
futur, cal tenir una mirada global i experiència
internacional. Per això és important enfortir i
reinventar la cooperació internacional amb una
perspectiva de drets i de Justícia global. Cal
arribar urgentment al 0’7% del PIB el 2030, un
mínim històric al qual mai s’hi ha arribat.
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Disminuir la despesa
i la presència militar
en les nostres societats:
sabem que un enfocament militarista només
provoca més violència, és per això que cal
enfocar la seguretat desde una mirada de seguretat humana i no de seguretat armada, així
com apostar per una cultura de pau que prioritzi el diàleg i la transformació de conflictes.
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Activar un procés
de transició energètica justa
i democràtica, i aplicar
mesures per garantir la
sostenibilitat del planeta:
l’emergència climàtica ens obliga a fer una
transició energètica cap a energies renovables
que sigui socialment justa i democràtica, que
posi la vida al centre, que sigui propera al
territori i que controli les accions de les multinacionals arreu. També cal canviar els nostres
estils de vida (mobilitat internacional, aposta
pel transport públic, productes de llarga durada, etc.) i construir un model social i econòmic
basat en el decreixement.
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Apostar per un model
agroalimentari sostenible:
necessitem un model alimentari basat en la
sobirania alimentària per garantir el dret a l’alimentació i de qualitat per a tothom, sostenible
amb el territori, de proximitat i que promogui
la reducció de la petjada ecològica, i preservi la
varietat i la diversitat local. Cal una aposta per
a la pagesia i ramaderia de proximitat.
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Invertir en serveis públics i
revertir les privatitzacions:
aquesta crisis ha evidenciat la importància
que qualsevol país ha de tenir un sistema
públic fort i de qualitat sanitari, educatiu, habitacional, de resposta social, etc. Cal dotar-lo
de recursos i enfortir-lo perquè tothom hi
tingui accés amb garanties.
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Garantir un sistema
de comunicació plural,
de mitjans independents,
i amb mirada global:
per tenir una ciutadania crítica i no manipulada és fonamental gaudir d’informació
veraç, contextualitzada, de qualitat i amb una
mirada global. Per això cal garantir el dret a
la llibertat d’opinió, expressió i premsa, i en
conseqüència, l’existència de mitjans de comunicació independents.
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Incorporar la mirada global
en l’educació:
cal educar a infants i joves per a desenvolupar
una mirada crítica vers el model socioeconòmic i cultural hegemònic. Per entendre la
complexitat del món, cal definir continguts
d’aprenentatge que analitzin les causes i la
interrelació entre problemàtiques globals i
locals; la comprensió de l’entorn i d’un mateix;
així com metodologies que fomentin les relacions de cooperació, la revisió dels sistemes
de privilegi/opressió i la presa de consciència
del potencial transformador que tenim com a
persones i col·lectius.

