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Per somiar que no quedi.. .

’actual crisi ha deixat encara més en evidència
la gran interdependència entre natura i persones
i que el sistema actual, basat en una lògica contrària a la majoria i favorable a la minoria, no funciona.
És per això que és el moment d’adoptar les mesures
per fer front a la situació, però també de construir un
nou sistema socioeconòmic que situï la cura i les
vides en el centre de tot i que no permeti a la lògica
neoliberal obrir nous camins…

La recuperació dels efectes de la COVID19 dependrà
de la nostra resiliència i capacitat de transformació,
tant a escala individual com col·lectiva: seguim pel
camí equivocat o canviem de rumb?
Ens preocupa la precarietat laboral i la pèrdua de drets, que
la riquesa s’acumuli en els de
sempre, que s’oblidin de les
crisis ambientals que continuen
vigents, que no es prioritzi la
vida i els drets per damunt de
l’activitat econòmica, que cada
vegada hi hagi més persones en
situació de vulnerabilitat.

• Passem d’una visió individual a una visió col·lectiva:
fomentem l'emprenedoria col·lectiva per fer front a
les situacions d'atur i precarietat.

• Promoure mesures protectores de les xarxes d’economia localitzada i arrelada: fons locals per protegir
l’economia social i empreses arraigades i locals i fomentar la seva resiliència. Fons per projectes d’economia social transformadora que contribueixen al
desenvolupament local i incideixen en els nous filons
d'ocupació (agroecologia, cura del territori, sostenibilitat, serveis cooperatius, economia de les cures, indústria cultural...).
• Promoure iniciatives públiques i col·lectives en front
de les iniciatives individuals.

“La recuperació dels
efectes de la COVID19
dependrà de la nostra
resiliència i capacitat
de transformació”

La crisi actual pot ser una oportunitat per planificar
un món postcovid on els principis de l’economia solidària: equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació i compromís amb l’entorn, i sense afany de
lucre, estiguin ben presents. Per això caldrà una
transformació de l’actual model socioeconòmic, on la
vida estigui al centre i l’economia estigui al servei de
les persones i no del lucre individual.
Algunes de les propostes que l’economia social i solidària considera necessàries per a la transformació
són:
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• Promoure nous models d’empresa, basats en la democràcia
econòmica, i la reconversió d'empreses i espais obsolets en empreses i espais d'economia social.

• Promoure la diversificació econòmica per tal d’evitar el monocultiu turístic, fomentant i donant
suport altres sectors bàsics i estratègics, desenvolupant projectes de sobirania alimentaria i
energètica, producció local i km0.

• Que es desenvolupin més iniciatives per part de
l’Administració com a reserva de mercat per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social.

• Disminuir les despeses de l’Estat que són font d'insostenibilitat i no repercuteixen en la qualitat de vida
de les persones (evitar despeses en grans infraestructures, despesa militar, subvencions a línies aèries
i rescats a autovies o bancs).

