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RECURSOS A INTERNET
Recursos en Internet

Internet Resources

Dades i indicadors estadístics

- Data, World Bank

http://data.worldbank.org/

Web del Banc Mundial que ofereix gran quantitat d'indicadors i dades estadístiques
sobre desenvolupament i economia. Les dades es poden consultar per països i per
tema.

- EUROSTAT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Web de l'oficina d'estadística de la Unió Europea. La seva missió és oferir dades
estadístiques de les diferents regions i països europeus. Ofereix indicadors i dades
estadístiques organitzats per temes.

- IDESCAT 

http://www.idescat.cat/

Web que recull i publica les estadístiques oficials de Catalunya. L' Idescat elabora
estadístiques de caràcter econòmic, demogràfic i social.

- Instituto Nacional de Estadística (INE)

http://www.ine.es/

Web de l'organisme espanyol encarregat de l'elaboració de les estadístiques públiques.
Ofereix accés a INEbase, base de dades de dades d'estadístiques organitzades per
àrea temàtica.

- Interactive Index of Economic Freedon

http://www.heritage.org/index/

Guia de referència de les economies de 184 països amb informació detallada sobre la
seva política econòmica. Permet comparar dades entre  països. Servei ofert per The
Heritage Foundation i The Wall Street Journal.
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Democràcia i Govern

- ATTAC

http://www.attac.org/

ATTAC neix l'any 1998 a França. Es tracta d'un moviment internacional de ciutadans
que presenta alternatives socials, ecològiques i democràtiques al sistema econòmic i
democràtic actual per tal de garantir els drets fonamentals dels ciutadans. Treballen
entre altres aspectes,  a favor de la regulació dels mercats financers, el tancament de
paradisos fiscals, l'anul·lació del deute extern de països en desenvolupament i el comerç
just. ATTAC promou i participa en diferents campanyes reivindicatives a nivell mundial.

Existeixen diferents delegacions locals com ATTAC España  (http://www.attac.es/ i
ATTAC Catalunya (http://attac-catalunya.cat/)

- Building Global Democracy

http://www.buildingglobaldemocracy.org/es

Projecte internacional del qual formen part professionals de diverses àrees del coneixement
que reivindiquen una gestió més democràtica  dels problemes globals (economia, política,
medi ambient, cultura, ...).  Iniciat l'any 2008, té la seu central al Centre for the Study
of Globalisation and Regionalisation de la University of Warwick. La web ofereix informació
sobre el projecte, les activitats i els resultats obtinguts.

- Democracia real ya!

http://www.democraciarealya.es/

Plataforma que agrupa entitats, associacions i moviments socials de l'Estat Espanyol
que treballen de forma coordinada per contribuir al canvi del model democràtic, polític,
econòmic i social actual.  La web informa sobre les activitats, reivindicacions i campanyes
que duen a terme.

- EUROFOUND

http://www.eurofound.europa.eu/

Organisme de la Unió Europea que vetlla per la millora de les condicions de vida i treball.
Les àrees centrals de la seva tasca són les relacions laborals, les condicions i qualitat
de vida i treball i la gestió del canvi industrial.
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Des de la web es pot accedir a gran quantitat d'estudis i informes  basats en dades  dels
diferents observatoris europeus relacionats: European Industrial Relations Observatory
Online (EIRO), European Monitoring Centre on Change (EMCC), European Working
Conditions Observatory (EWCO).
Destaquem entre altres informes :

-  The Social Impact of the Crisis
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1168.htm)  sobre l'impacte  de
l'atur juvenil i l'èxode de capital humà  a la societat europea

- NEETs - Young people not in employment, education or training: characteristics, costs
and policy responses in Europe
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm), publicat recentment
i on s'analitza la situació dels joves a Europa , especialment d'aquells que no treballen
ni estudien.

- Foro por una nueva Governanza Global

http://www.world-governance.org

Moviment social que busca una sortida a la crisis actual a través d'una nova manera de
governar el món.  Parteix  de la recerca del bé comú i la implicació de totes les escales
de la societat per a construir un govern responsable, plural i solidari.

- Fòrum Social Mundial

http://www.wsfm2012.org/

Trobada anual organitzada per diferents moviments i organitzacions socials  per a discutir
i buscar alternatives als problemes derivats del neoliberalisme i la globalització econòmica.
Neix l'any 2001 com a alternativa al Fòrum Econòmic Mundial que reuneix a Davos les
elits econòmiques, financeres i polítiques mundials.
L'FSM ha promogut l'organització de diferents fòrums socials com el Fòrum Social
Europeu, el Fòrum Educacional Europeu i el Fòrum Social Català.

- Global Job Crisis Observatory - International Labour Organisation (OIT)

http://www.ilo.org/dyn/jobcrisis/f?p=11105:1:0

L'OIT és l'agència de les Nacions Unides responsable de l'elaboració i supervisió de les
Normes Internacionals del Treball. Entre els seus objectius figuren la promoció dels
drets laborals, la millora de la protecció social i en general qualsevol aspecte relacionat
amb el món del treball. L'Observatori ofereix informació rellevant d'anàlisi i dades de
l'impacte de la crisi en el món del treball i les respostes polítiques.

Recursos a Internet
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- Global Marshall Plan:  balance de world with and an Eco-Social Market Economy.

http://www.globalmarshallplan.org

Xarxa formada per prop de 5.000 membres , des de persones individuals fins a
organitzacions diverses, que treballen per a modificar el sistema econòmic mundial a
través de l'equilibri entre 4 eixos bàsics: l'economia, el medi ambient,la societat i la
cultura. A la seva web trobareu accés a informació (articles, informes, enllaços a webs,
...) sobre diferents aspectes relacionats amb el seu projectes.

- International Institute for Sustainable Development

http://www.iisd.org/

L'ISSD és un dels organismes de recerca en desenvolupament sostenible més valorat.
Treballa en tots els camps relacionats amb el desenvolupament sostenible (política
econòmica, energia, govern, comerç internacional, mercats, … ). Elabora diferents
publicacions i una àmplia col.lecció d'informes sobre el desenvolupament sostenible i
l'estat del món.

- Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

http://www.observatoriorsc.org

Xarxa de cooperació i investigació d'organitzacions que treballen per restablir l'equilibri
econòmic i social a  través de la responsabilitat social. La web ofereix informació sobre
el projecte i publicacions i enllaços d'interès.

- Ubuntu - Fòrum Mundial de Xarxes per la Societat Civil

http://www.ubuntu.upc.edu

Iniciativa promoguda inicialment per la Fundación Cultura de Paz i la Universitat Politècnica
de Catalunya.  Es tracta d'una xarxa d'organitzacions que treballen per a la defensa dels
valors i principis que sostenen la vida en democràcia i el desenvolupament humà a nivell
global, que garanteixi l'harmonia amb la natura i la diversitat cultural.
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Economia i finances

- Bretton Woods Project

http://www.brettonwoodsproject.org

Projecte internacional que treballa a favor d'un sistema econòmic global sota els principis
fonamentals de justícia, igualtat, sostenibilitat, transparència i respecte als drets humans.
Format per un grup d'organitzacions no governamentals britàniques el seu focus d'acció
són  institucions internacionals com en el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional
i en promou accions alternatives .

- Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia

Web del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya que
ofereix dades sobre diversos aspectes de l'economia i les finances autonòmiques:
economia del sector públic, tresoreria, endeutament, pressupostos, etc.

- Economic  Policy Institute

http://www.epi.org/

Organització no lucrativa que investiga sobre la situació econòmica  dels treballadors
amb ingressos de nivell baix i mitjà d'Estats Units. Creada l'any 1986 elabora informes
i estudis  sobre diferents aspectes de política econòmica: globalització, comerç, inversió
pública, mercat laboral, salaris, jubilació, impostos, nivell de vida, educació, immigració,
etc. A partir d'experiències reals estudia com les polítiques públiques poden influir en
l'ocupació, creixement econòmic i benestar dels ciutadans americans. Els seus informes
i estudis es poden consultar a la web i també des del seu bloc.

- European Network on Debt and Development (EURODAD)

http://eurodad.org

Xarxa de que agrupa unes 50 organitzacions no governamentals de 19 països europeus
que treballen en qüestions relacionades amb el finançament del deute i la reducció de
la pobresa. L'EURODAD intenta influir en la política europea per fer front a la crisis
econòmica. Reclama l'establiment de pràctiques responsables en el finançament del
desenvolupament dels països i la reorganització de l'arquitectura financera actual.

Recursos a Internet
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- Observatori del Deute en la Globalització  (ODG)

http://www.odg.cat

L'ODG neix l'any 2000 a iniciativa de la Xarxa Ciutadana per a l'Abolició del Deute Extern
(XCADE-RCADE) per la necessitat de disposar d'informació contrastada, rigorosa, crítica
i immediata sobre la problemàtica del deute.
Es tracta d'un centre de recerca de les relacions Nord-Sud i sobre els deutes contrets
entre comunitats durant el procés de globalització. De la seva pàgina web destaquem
l'apartat “En profunditat” que inclou informació sobre el deute i finances de l'Estat
Espanyol. Disposa d'un interessant  Glossari de termes i entitats sobre el tema.

- Observatorio Internacional de la Deuda (OID) 

http://www.oid-ido.org

Creat l'any 2005 l'OID funciona com a eina d'intercanvi de coneixements, d'anàlisi i
investigació sobre la problemàtica del deute. El seu objectiu és oferir als investigadors
i organitzacions estudis sobre els  diversos aspectes relacionats amb el tema del deute
i  un model econòmic  alternatiu a l'actual.

- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

http://www.oecd.org/

L'OECD promou polítiques per a la millora del desenvolupament econòmic i el benestar
social de les persones arreu del món. Funciona com un espai comú de treball de governs,
empreses, organitzacions socials, etc. La web disposa d'un apartat d'indicadors i dades
estadístiques que es poden consultar per països i per tema (economia, ocupació,
educació, govern, salut, etc.).

- Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda  (PACD)

http://www.auditoria15m.org

Plataforma de ciutadans, organitzacions i xarxes socials que denuncien les polítiques
financeres que han provocat l'actual crisis, demanen l'abolició del deute i la fi de les
polítiques d'austeritat. Promou la campanya “No debemos, no pagamos” amb la qual
manifesten la seva posició contrària al pagament d'un deute del qual els ciutadans no
en són responsables i la retallada i privatització de serveis públics com l'educació, la
sanitat i els serveis socials.
La web disposa d'un apartat amb recursos sobre organitzacions i diferents activitats
realitzades arreu del món.
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- World Bank              

http://www.worldbank.org/

Web d'aquest l'organisme internacional que disposa d'una base de dades amb més de
2000 indicadors sobre desenvolupament (finançament, negocis, salut, economia,
desenvolupament humà...) i informes diversos com per exemple Global Economic
Prospect. Disposa també d'un bloc temàtic dedicat a la crisis financera mundial.

Ètica

- Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU)

http://www.alter-eu.org

Agrupació de més de 200 d'empreses públiques,  sindicats, investigadors, etc. que
estudien la influències que exerceixen determinats grups de pressió empresarial en
l'agenda política europea. Centren la seva acció en la pèrdua de democràcia en la presa
de decisions  de la UE i el bloqueig o debilitament del desenvolupament de reformes
socials, ambientals i de protecció als ciutadans.

- Ethics Resource Center (ERC)

http://www.ethics.org/

Organització americana sense ànim de lucre nascuda l'any 1922 amb l'objectiu de
promocionar pautes i normes ètiques en  institucions públiques i privades. La seva
principal activitat està centrada en la consultoria i la investigació. El més interessant de
la web és que  conté gran quantitat de recursos sobre el tema: publicacions, recursos
educatius, guies pràctiques per elaborar codis ètics, enllaços a entitats d'interès, etc.

- Fets

http://www.fets.org/

Associació d'entitats que promocionen un sistema financer  més ètic i solidari. A web
trobem informació sobre el seu projecte així com exemples concrets de finançament i
estalvi ètic a Catalunya i a nivell internacional.
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- Forum of Ethics and Responsibilities (FER)

http://www.ethica-respons.net

Composat  per individus, xarxes professionals i temàtiques i organitzacions diverses el
seu objectiu és el d'introduir el concepte de responsabilitat en el debat internacional per
tal de fer fronts a les diverses crisis actuals (medi ambient, economia, finances i societat).

- Globalethics.net

http://www.globethics.net/

Xarxa mundial de persones i institucions especialitzades en  diferents àmbits de l'ètica
aplicada. L'objectiu és oferir coneixement i informació a través de la web.
La biblioteca digital ofereix gran quantitat d'informació  i recursos sobre el tema. Cal
registrar-se (gratuït) per a accedir-hi..

- Global Ethics Observatory (GEObs)

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/global-ethics-
observatory/

Sistema de bases de dades de la UNESCO  sobre ètica aplicada a la ciència i a la
tecnologia entre altres. Disposa d'informació sobre experts, institucions, programes
educatius, codis de conducta, etc.

- United Nations Global Compact

(www.unglobalcompact.org)

Projecte de les Nacions Unides que s'adreça a empreses i organitzacions  que es
comprometen  de forma voluntària a desenvolupar les seves funcions d'acord a uns
principis universalment acceptats (Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni de les
Nacions Unides) en les àrees de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.
El projecte ofereix als participants eines de gestió i recursos per a implementar models
de negoci sostenible. Compta amb la participació de més de 8.700 empreses de prop
de 130 països.


