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Part 1 sobre Característiques de la crisi actual
provocada pel capitalisme
Les manifestacions de la crisi global

Els seus fonaments

És una crisi civilitzatòria
Injustícia econòmica estructural
Pobresa mundialitzada
Règim capitalista basat en l'apropiació i control privat de la
producció i el consum orientat a maximitzar el lucre
Predominància del mercat desregulat
Especulació financera
Consumisme desenfrenat
Cerca constant del creixement

Part 2. Canviar els principis

Els nous principis

Condicions

L'economía no és una ciència immanent i ha d'estar
subordinada a la política
Posar davant el cuidar de le persones i del planeta
Satisfacció de les necessitats bàsiques
Cooperació
Solidaritat
Participació
Dimensió humana a escala de territori i proximitat
Reduir la riquesa per disminuir la pobresa
Redistribució justa
Ètica de la igualdat
Canvis econòmics simultanis als canvis en la governança i
els canvis ètics, en un conjunt articulat
Comptar en que les forces dominants es resistiràn a canvis
radicals que no siguin cosmètics

Part 3. Els Canvis urgents del model:

Acabar amb la tiranía del capital financer i especulatiu

Que els responsables responguin dels seus crims
econòmics
Suprimir els paradios fiscals i el secret bancari
Txa als intercanvis financers i administració transperent i
democràtica dels fons recaptats
Gobernança democràtica: Nou Fons Econòmic i Social
Mundial
Regulacions als bancs per que cumpleixin la seva funció de
finançar l'economia real

Grup temàtic:

Aportacions divergents del grup

Noves Aportacions del grup

Aportacions específiques o concrecions per
Catalunya

Organitzar un nou sistema monetari alternatiu a l'actual
ariculant múltiples monedes, per a l'intercanvi solidari
sustentable i democràtic

Separar la funció dels ents creadors de moneda dels bancs
centrals de les economies dominants
Facilitar la creació de més varietat de monedes regionals i
locals
Promoure altres sistemes d'intercanvi de bens i serveis que
no entren en la lògica del model econòmic dominant
Nova regulació dels intercanvis "comercials" a nivell mundial
Nova regulació dels tipus de canvis monetaris i financers
amb una organisme democràtic: El Fons Monetari Solidari
Anul·lació dels deutes il·legítims
Reclamar el pagament del deute històric del colonialisme i
l'espoli dels recursos dels pp. empobrits
Impedir que els programes d'ajuda dels pp. emergents no
reprodueixen els mecanismes imperialistes
La tecnologia, que no s'ha de descartar, no és "la solució"

Transitar del creixement il·limitat al "decreixement
diferenciat" i al "creixement orgànic"

Mitjans, propostes per una nova economia

Gobernança de la innovació científica i regulació transparent
dels mitjans de finançament dels projectes de recerca
públics i privats
Decreixement selectiu. Nous sistemes de mesura del
desenvolupament més enllà del PIB
Decreixement del carboni global amb compensacions
variables segons les diferències regionals
Creixement orgànic adaptat a les necessitats dels pobles, i
mesura del seu impacte amb indicadors com la "petjada
ecològica" i altres.I incorporar els passius ambientals a la
comptabilitat
Producció i consum guiats per les necessitats de les
persones. Acabar amb les teories del "chorreo"
Regular els processos de producció amb criteris de
rendibilitat ambietnal i social
Cuestionar el consumisme com a mitjà par a la realització
personal. Fomentar el concepte del "Buen Vivir" sense
aspirar a un passat bucòlic inexistent
Disminuir el consum superflu (el paper de la publicitat no es
menciona)
Articular nova economia amb les experiències locals i a
nivell internacional: llistes d'avenços en aquest camp
Novs xarxes de relacions globals a més dels estats, com els
forums multi-stakeholders, que nos siguin instruments de les
transnacionals
Alçar un nou paradigma de relacions de la societat amb la
natura elevat a la categoria de dret internacional
Creació d'una Autoritat ecològica mundial per "certificar" les
propostes de l'economia verda
Mesura i reglamentació del treball no productiu,
desprivatitzar l'economia familiar
Incorporar l'economia del cuidar a les polítiques
econòmiques
Regulació de l'acció de les empreses transnacionals sobre
els territoris
Regular els preus dels aliments en el mercat internacional

Promoure i desenvolupar la seguretat i la sobirania
alimentària, dret fonamental, amb unes regles del comerç
basades en la complementarietat i la cooperació i Formular
i promoure una economia dels bens comuns

La alimentació declarada dret humà fonamental
Reformes agràries favorables als camperols
Protecció de minories ètniques
Acabar amb l'acaparament de terres
Protegir els bens naturals: llavors, aigua i collites
Reorganitzar el comerç agroindustrial

Promoure i desenvolupar la seguretat i la sobirania
alimentària, dret fonamental, amb unes regles del comerç Afavorir la participació dels camperols i consumidors urbans
basades en la complementarietat i la cooperació i Formular en la formulació de polítiques agràries i alimentàries
Desenvolupar l'agricultura ecològica
i promoure una economia dels bens comuns
Crear una instància de regulació dels stocs alimentaris
Consum de productes de temporada i proximitat
Reforçar la relocalització
Regular les transnacionals i fer codis de conducta
obligatoris
Formular legalment a escala local i mundial els límits de
l'interés públic i recollir-lo en el dret internacional fruit de
l'experiència col·lectiva de comunitats i pobles
Les mesures per fer front als problemes existeixen i molts
actors: dirigents empresarials, nombroses organitzacions de
la societat són conscients de la gravetat de la situació i de
les polítiques necessàries per fer-hi front
Acabar amb la despesa militar que és un gran obstacle i
una font de despesa imprescindible per cobrir altres
necessitats
Extensió massiva de les nergies renovables i les seves
infraestructures i la difusió de les seves tecnologies
Estalvi i eficiència energètica coma motors del canvi de vida

Fer possible la transició vers una biocivilització per la
sustentabilitat de la vida i del planeta: propostes

Renuncia a l'energia nuclear
Substitució del cabó coma font d'nergia
Estímul públic a ala innovació en energies renovables i
eficiència energètica
Desenvolupament de mecanismes d'ecologia industrial o
circular
Mitigació del canvi climàtic i cura de les infraestructures
verdes i els ecosistemes
Reducció dràstica i acclerada de les emissions de CO2 com
objectiu comú que els governs no són capaços d'assolir

L'estratègia:

Sistemes energètics totalment descarbonitzats el 2050
Prioritat a l'accés a les renovables a 3000 M de persones
que viuen en la pobresa energètica
Canalitzar la urbanització accelerada vers les polítiques
urbanes sustentables
Us de la terra i de la pesca compatible amb ela protecció del
clima
Fre i control de l'acaparament de terres
Finalitzar la deforestació i fomentar l'agricultura baixa en
carboni
Promoure la innovació i la transferència de tecnologia per la
disminució del carboni
Fomentar l'educació respectuosa amb la vida especialment
amb les noves generacions
VINCULAR LES RESPOSTES ALS PROBLEMES
URGENTS AMB ELS PRINCIPIS QUE ORIENTEN LES
TRANSFORMACIONS VERS UNA ECONOMIA JUSTA I
SUSTENTABLE A LLARG TERMINI
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Aportacions divergents del grup
Noves Aportacions del grup

OBJECTE

La construcció d'un altre món és possible
Canviar l'aducació per a que eduqui en una nova democràcia i
en noves relacions natura-societat
Educar en drets i resposabilitats

Bases culturals, de coneixement i d'informació

Pomoure cultura i economia del cuidar, per promoure equitat de
gènera i justa distribució del treball socialment útil, i nova
economia centrada en els béns comuns
Assumir la regulació de la ciència i la tecnolofia coma serveis al
be comú
Recuperar i visibilitzar experiencies portadores d'alternatives
que ja estan en marxa en els territoris
Fomentar democrattizació de l'economia
Potenciar la capacitat de participació i mobilització de les lluites
socials, amb l'intercanvi d'informació, per convertir al ciutadà en
subjecte actiu de la nova governança

Vincular la transformació personal amb les
transformacions col·lectives

La democratització ha d'arrelar en els formes de pensar, sentir i
actuar de cada una de les persones
Renovar i democratitzar els partits polítics

Canvis fonamentals en els sistemes polítics

Obrir espais en els mitjans de comunicació als ciutadans i a les
seves organitzacions
Afirmar la paritat
Finançament públic i transparent dels partits. Càrrecs públics
amb remuneracions modestes
Acostar els aprlaments als ciutadans i portar les dicusions de les
lleis al carrer i als sectors interessats
Organitzar consultes, referendums i conferencies de consens,
amb mecnismes regulats per assegurar la correspondencia
entre participació i decisions
Promoure assembles i conferències territorials
Governança mundial: Simplement la gestió col·lectiva del
planeta
Els estats són parts interessades en la elaboració de noves
respostes però les relacions internacionals basdes en els
intressos dels estats-nació són una rèmora tot just mitigada per
l'ONU

Repensar l'arquitectura del poder

Cal imposar la supremació de l'interès general col·lectiu i el
reconeixement de la solidaritat internacional i dels seus actors
en la presa de decisions
La democràcia representativa que s'ha dut a la pràctica, ha estat
instrument de l'acumulació de poder i de riquesa i de d'ampliar
les injustícies socials

Grup temàtic:
Aportacions específiques o
concrecions per Catalunya

Repensar l'arquitectura del poder

Hi ha confontacions múltiples i recurrents, en el pla econòmic,
geopolític i militar atiades per posicions bel·licistes i ideologies
excloents de forma que és difícil sentar les bases reals de noves
institucions de governança des del nivell local fins al global
Els aparells estatals executius i legislatius, sovint atrapats en
sistemes de corrupció i de manteniment de privilegis no
responen a les demandes de la complexitat social
contemporània, i l'abisme entre societat civil i estructures de
poder deslegitimades creix
A nivell mundial, tot i el paper mitigador de l'ONU, els seus
organimes tampoc són eficients: ni ECOSOC ni Comissió de
Desenvolupament Sostenible
Repensar la democràcia

Buscar una societat que afronti amb eficàcia els reptes actuals
en el marc d'una nova biocivilització
Les bases ètiques de la nova societat són imprescindibles amb
nous prinicipis que transcendeixin les fronteres dels estats
Cal l'acció conjunta de tots. Cal construir comunitats plurals des
de l'àmbit local fins a l'esfera planetèria, partint de la diversitat
cultural i la unió de les diverses comunitats polítiques, religioses,
associatives per construir un nosu sistema de governança just i
democràtic
Identificar els espais i els actors que ja caminen
Es tracta de processos i no solament de institucions
La arquitectura de nova Gov. És un conjunt complex, dinàmic i
contradictori de espais, institucions, i imaginaris on els múltiples
actors es disputen les relacions de poder que canvien
constantment.

Explorar els camins del canvi de governança

Dos nivells: l'institucionals i el dels altres factors i relacions de
poder que van més enllà de les institucions
Dues escales: local i global
Dos "motors" El de la vida quotidiana de la gent i el de les
decisions globals cada cop més interelacionats
Una dimensió intermèdia amb els seu potencial: el nivell regional
amb els organismes continentals

Els actors les seves relacions i contradiccions
Configuren els models de producció, de consum i de vida i per
tant, necessiten ser regulades i controlades per poders
democràtics i ciutadans: estats, ONU i actors socials a escala
local

Les transnacionals, principals actors de la
mundialització controlen les finances, la indústria,
el comerç, la informació i les tecnologies:
Els fórums multistakeholders no poden ser instàncies de
legitimació del poder de les transnacionals. Quan s'estableixen
regulacions, la legitimitat i credibilitat són fonamentals
Cal construir un dret internacional que sigui capaç d'imposar-se

L'estat, com a ens regulador amb limitacions ha
estat "ocupat pels poders fàctics econpomics i
polítics transnacionals

Però els pobels encara veuen en l'estat un paper important de
defensa dels drets i garanties dels ciutadans
Cal aconseguir que els estats respectin els drtes dels ciutadans i
siguin institucions de poder democràtic
Els estats plurinacionals reflecetixen millor la diversitat ètnica i
cultural dels pobles
Cal pensar en la transformació de l'estat que va ser útil per a la
descolonització però avui no respon als nous reptes
Els sistemes de representació no responen a les exigències
d'una participació activa. La prioritat és el foment la participació
amb informació i transparència en les decisions

Els conjunts geopolítics: G8, G20, OECD, BRICS
els actors més poderosos que tenen polítiques
comunes davant les crisis actuals

El rol de la ONU: tres visions.

Propostes de reforma a l'ONU per Rio+20

Aquests actors, especialment el G8 amb el FMI, deslegitimen les
conferències intergobernamentals conduïdes per l'ONU
Petites reformes per recupera el rol que va tenir en la
descolonització.
No serveix i la reforma no és possible.
No afronta amb eficàcia els problemes actuals però no se la pot
deixar de banda i cal reformar-la, fent-la més democràtica fent
espais per a la societat civil i sense gaire pressa en els espais
interestatals.
Una org mundial de Medi Ambient vinculada a la Secretaria Gral
per agrupar i reforçar PNUMA i PNUD i articular-les amb grans
empreses vinculades a la ONU i ONG
Un Consell Mundial de Medi Ambient amb rang similar al del
Consell de Seguretat
Ampliar i democratitzar les instànices existents amb drets
ampliats a ONG i empreses al costat dels governs
Un gegant en dinàmica expansionista impulsat per un sistema
econòmic i polític basat en una gran injustícia social

La Xina

Uns esforços interns per ambientalitzar el seu desenvolupament
que no tenen suport exterior
L'estabilitat i el creixement són una qüestió vital per un paíscontinent
Desenvolupament espectacular de les ciutats que planteja nosu
reptes ambientals i socials
És molt important estendre ponts de diàleg amb el poble xinès
En governança es compta amb: estat, empresa, societat civil,
però també ha de comptar la comunitat, diferent de societat civil
Comunitat es basa en identitat
Molts moviments (feministes, indígenes, camperols, joves...) han
protagonitzat lluites socials que han posat en primer pla la
reivindicació de drets oprimits

Persones, comunitats, societat civil, noves
articulacions

Els migrants, a pesar de viur sovint marginats allà on arriben,
també aporten llavor de canvis
Altres moviments religiosos, culturals, artísitics configuren nous
models de vida de forma difusa sense cristalitzar en
organitzacions
Aquesta diversitat és una gran força però cal articular-la per
construir gran majories que impulsin els canvis institucionals

Persones, comunitats, societat civil, noves
articulacions

També cal renovar les organitzacions clàssiques de participació
política i sindical i articular les lluites dels moviments amb
aquestes organitzacions
La nova arquitectura de la governança ha de passar per la
revalorització dels territoris, però com es defineixen els límits?
Cal articular les escales encara que hi hagi tensions

Els territoris

Cal territorialitzar al màxim l'economia i el poder, per axercir una
ciutadania que assumeixi responsablement la interdependència
entre el nivll local i el global.
El territori és l'àmbit per refer les relacions entre natura i
societat, per fer la grestió dels bens comuns per part dels pobles
com a patrimoni comú de la humanitat
En les regions es troben les institucions de gobern de les
aliances nacionals, però és també un espai per construir
aliances ciutadanes com els Fòrums per articular també les
comunitats de persones, més enllà de les comunitats
d'interessos

Els poders fàctics

Cal comptar també amb els poders fàctics il·legals i il·legítims
però que es colen per les escletxes del poder democràtic per
influir poderosament des del crim organitzat i les xarxes
mafioses que trafiquen amb tot, també amb persones.
Denunciar, neutralitzar, regular i abolir les seves activitats i els
poders que les mantenen és necessari per construir una
governança responsable i solidària
També resulta imprescindible assumir el procés de la
desmilitarització, cercant mecanismes de reforma de les forces
armades i de seguretat dels pobles que són les primeres
víctimes dels conflictes
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Aportacions divergents del grup

El caràcter fonamentalment ètic de la crisi

Totes les crisis originades per conductes injustes quan no
criminals. Tant les que afecten al medi com les que pateixen
directament les persones: racisme, sexisme, armamentisme,
xenofòbia, conflictes militars, violència, inseguretat que estan
connectades amb els privilegis dels que s'atrinxeren en el luxe,
la opulència i la insolidaritat.
Els grans valors ètics, estan presents en els discursos però no
sòn hegemònics i els practiquen els que estan deteriorant
greument la democràcia
Hi ha un rebuig generalitzat a l'ordre social que va sorgir
emparat en grans valors però que han perdut tot la seva
legitimitat

Nova relació d'equilibri persones natura

En la visió hegemònica actual les persones es consideren
serparades, distintes i superiors als altres èssers de la natura
Un humanocentrisme radical que considera els avenços
tecnològics, la prova de la superioritat i la garantia del
creixement perpetu de la producció, acumulació i consum de
riquesa, conisdrat el sinònim de progr´s desenvolupament i
felicitat
Les persones són part inseparable de la natura, en ón totalment
depenents, i ens trobem en constant relació mútua, i així ho
demostra no tan sols la crisi ambiental sinò continus
descobriments. Totes les parts de l'univers es troben infinitament
interconnectades.

Rescatar pensaments ancestrals com a
part dels nous diàlegs múltiples i
horitzontals

Hi ha coneixements ancestrals com els del "bon viure",
fonamentat en les pràctiques ancestrals dels pobles andins en el
Tahuantinsuyo que ens parlen d'incomplitud, reciprocitat
fonamental entre persones, natura i cosmos, d'autolimitació
productiva d'acord amb l'equilibri entre les interaccions i d'un
concepte de felicitat basat en l'harmonia dels sentiments i d'una
gestió equilibrada del conflicte, en comptes de l'acumulació
sense fi.
Son models antagònics al model avui hegemònic, i reverdeixen
per alimentar lo actual però no s'han idealitzar com a única
sortida per la civilització actual. El seu valor és precisament el
que mostren que no cal arribar a la perfecció per assolir l'euilibri
Recuperar el principi de la interdependència és essencial però
no suficient requereix de la mediació de macanismes
econòmics, polítics, etc.
Calen noves idees i nous valors ètics hegemònics per facilitar el
canvi de civilització que siguin assumits pels que prenen
decisions i pel conjunt dels ciutadans i pobles. Cal implicar el
sistema educatiu formal i una nova propietat i control més
democràtic dels mitjans de comunicació, per incorporar els nous
valors
Cal comprendre el concepte de drets de la natura tot i la
dificultat d'implementar-los

Noves Aportacions del grup

Aportacions específiques o concrecions per
Catalunya

Rescatar pensaments ancestrals com a
part dels nous diàlegs múltiples i
horitzontals

Cal replantejar-se els patrons urbanitzadors superant el mite de
la vida urbana com única vida satisfactòria, que ha conduït a les
ciutats superconcentrades que fan més difícil la bona vida de les
persones

Instaurar una economia subordinada a la
política

Recuperar la política com a activitat que governa l'economia i
aquesta com una ciència humana inexacta, predicada com a
natural pels poders hegemònics als que beneficia l'estat actual
de les grans desigualdats
Supera rtotlment el concepte de progrés associat al creixement
econòmic incessant i infinit, i la il·lusió que la tecnologia resoldrà
tots els problemes
Superar culturalment en les poblacions el consumisme iracional,
basat en l'individualisme egoista i únicament útil als interessos
acumuladors dels grans capitals
Associar justícia ambiental a justícia social per reconeixer que hi
ha pobles que han d'incrementar el seu conusm de productes
bàsics i altres que s'han d'aplicar el decreixement. S'han
d'implementar polítiques ambientals que incorporin els costos
socials i els suports per reparar-los.
la governança mundial és imprescindible per establir els sostres
diferenciats al creixement

Identificar justícia social amb justícia
ambiental

Extendre la justícia com instrument per
eliminar la pobresa

Cal reformular les eines de mesura del desenvolupament per
incorporar indicadors de les 3P: producció, persones, planeta
articulant la mesura dels costos socials i els ambientals
L'economia alternativa (verda o d'un altre color) ajudi a propiciar
els canvis urgents que necessita la situació actual sense perdre
de vista que són imprescindibles transformacions més
produndes i radicals
Cal frenar les deigualdats i fer crèixer la redistribució per
resoldre la pobres extrema de tanta gent
Cal planificar un nou patró energètic transitori, potenciant les
renovables i l'energia distribuida i l'autonomia energètica
Cal imposar un ràpid decreixement del carboni impulsant
sistemes transitoris per a automòbils amb tecnologies netes
Cal garantir el dret de la'igua i els aliments a totes les
poblacions, evintat els conflictes i actuant contra els crims en
aquest camp
Impulsar l'economia social, solidària com alternativa al
cpitalisme
Fomentar la desmilitarització
Regular la ciència i la tecnologia com a bens públics
Establir plans per una nova forma de localitzar l'economia, en
una nova articulacio entre els nivells local regional i global al
marge dels interessos de les transnacionals
Garantir les condicions mínimes, materials i espirituals per fer
efectiva la dignitat de les persones, posant la ètica de la
igualdat, material i simbólica coma punt de partida i establint la
justícia com a reparació del dany a la dignitat com instrument
fonamental

Extendre la justícia com instrument per
eliminar la pobresa

Rescatar i posar en el centre l'ètica del
cuidar

Posar en el centre les capacitats per escoltar als que pateixen
les injustícies, els pobres i els exclosos del model actual.
Reforçar l'atenció a l'escolta de la paraula de l'oprimit que
necessita i construeix emencipació. Qu el seu silenci parli i
il·lumni el camí.
L'univers, la natura, es sustenten per una gran trama de
cuidados, de condicions imprescindibles de protecció i de
criança de la vida, sota formes d'amor, tendresa, solidaritat i
cooperació. Ens parla de responsabilitats de tots amb tots que
són font de benstar i de felicitat.
Malgrat que la cultura hegemònica ha relegat la tasca de tenir
cura, les dones han desenvolupat la tasca de reproduir la vida
mateixa de l'espècie humana, carregades amés amb el pes del
masclisme, la discriminació sexual del treball en condicions
d'abusos permanents. Rescatar aquesta tasca i reivindicar
l'erradicació d'aquestes humiliacions és una aportació
imprescindible a la biocivilització.
Cal col·locar en la comptabilitat pública l'economia del cuidar, la
reproducció social del treball productiu i reproductiu, amb el
reconeixment d'un salari i drets, el que sigui justament compartit
entre sexes i amb una nova relació entre les esferes pública i
domèstica.
Posar en el centre l'ètica del cuidar també en les relacions entre
pobles com a forma antagònica a les dominants capitalistes, per
superar conflictes, guerres, territoris arrasats, i posar davant de
la competència i la hostilitat, la resposabilitat sorgida de l'amor i
de la solidaritat amb la criança de la vida.
El cuidar dóna lloc a temporalitats distintes en les quals, la
responsabilitat amb la vida l'amor i la solidaritat fan els temps
més desaccelerats, pausats i reposats

Cal recuperar la idea i el valor de la comunitat que ha estat
posada en oposició a la individualitat i ha degenerat en
individualisme egoista, competitut i deshumanitzador.
L'apropiació prvada dels bens comuns ens duen a la
desintegració
Cal avançar enfortint les comunitats des de la identitat del
territori a la comunitat de destí, human i planetèria
Cal refer la idea de individualitat que es benficia de l'interés
comú i que està en relació amb la identitat dels demés amb els
quals ha d'interactuar i negociar. Aquesta és la essència de la
Identificar la comunitat amb la individualitat democràcia.
Identificar el be comú i els bens comuns amb els bens
individuals, i distingir-los perquè siguin gestionats
col·lectivament
Promoure una economia dels bens comuns que si hauria de ser
creixent especialment pel que fa a la salut, educació,
alimentació, laboral, pensions...
Decreixement del deute extern que te en la seva base profundes
injustícies com el colonialisme, lesclavisme, i lordre econòmic
actualbasat en l'espoli comercial i financer d'uns quants poders
fàctics sobre tots.

Posar en el centre l'articulació de la
diferència

La idea d'un destí comú de la humanita ha pres molts força per
la facilitat e les relacions humanes dins el planeta actual, no
obstant els pobles del món hi entren des de les pròpies
configuracions ètiques i culturals, sovint instal·lades en el
conflicte per la configuració encara dominant i hegemònica.
Fins ara l'universalisme ha suposat imposició de la força
material i simbòlica, que genera naturalment resistènces i
desconfiances
Sense el reconeixement d'aquestes diferències és impossible
consensuar una idea de felicitat austera. La nova ètica universal
no pot ser universalista, s'ha de construir sobre les pròpies
identitats sense dominacions, i a través de la única via possible,
la del diàleg amb tots.

Mentre la democràcia està al centre dels discursos, les
institucions que controlen el món, no són democràtiques. És lícit
i necessari qüestionar aquests models i fins i tot la cris del
concepte mateix de democràcia
la democràcia és un procés permanent de radicalització
d'aprofundiment, que te com a impuls prioritari la participació
Posar en el centre de la democràcia el poder dels ciutadans per
Aprofundir la democràcia i la pau, influint en transformar llurs vides, que és la dimensió política fonamental.
Incorporar el conflicte com a part natural i regulada de la
la regulació del conflicte
democràcia, tornant-lo productiu, per considerar-lo com a forma
d'articular la igualtat de dignitat amb la diversitat d'identitats,
cultures punts de vista i interessos.
Establir la supremacia de la política que subordina l'economia
les finances i les empreses, al contrari del que passa
actualment.
Garantir la transparència, debat i control públic de les finances
Cal repensar drets i responsabilitats incorporant el cuidado, la
justícia ambiental, els respecte a les persones i la seva diversitat
amb el respecte a la dignitat com a centre. També la
responsabilitat vers les generacions futures.
Construir un mínim d'acords per una democràcia a escala
Identificar els drets amb les responsabilitats planetària, articulada amb la diversitat i deferència de
concepcions de drets i responsabilitat entre els diversos pobles i
cultures.
Conceptuar els drets com a iguals i immanents a la dignitat de
les persones, però les responsabilitats diferenciades
proporcionades al poder de cadascú.

Fers conscients els ritmes i els
desafiaments que imposa la transició

Estem en una situació de transcició cap a la nova biocivilitzacio
sense haber deixat el vell model, cal actuar en conseqüència.
Cal exercir l'auto-reflexió crítica, coma complement de la crítica
cap a la realitat i als altres
La qüestió crucial per definir els ritmes i formes de la transició
política és la voluntat de les majories
Cal proposar respostes concretes, obertes a les alternatives ,
sense perdre de vista la referència global
Cal escoltar els territoris que són els espais concrets on les
persones pateixen les agudes crisis del capitalisme, on està el
punt de vista dels oprimits, i cal saber valorar les seves
aportacions, visibilitzar les seves pràctiques i alternatives. Com
deia Leonardo Boff, el cap pensa segons on es troben els peus
No hi ha formules per destriar les tàctiques que condueixen
correctament a l'estratègia i als principis. Cal estar atent a la
prova i error però tenir especial cura en promoure les actituds
integradores i unitàries per no accetuar la debilitat amb la
desunió. Només es fan coses grans si es pensa en gran.

