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RECURSOS A INTERNET
Recursos en Internet

Internet Resources

- ATTAC, Association for the Taxation of Financial Transactions and Aid
to Citizens

http://www.attac.org

Moviment internacional nascut a França l’any 1988 amb l’objectiu inicial de
pressionar per a l’establiment d’una taxa a les transaccions financeres
internacionals. Proposa alternatives socials, ecològiques i democràtiques  per
tal de garantir dels drets fonamentals dels ciutadans. Entre les seves
reivindicacions hi ha la regulació dels mercats financers, la desaparició dels
paradisos fiscals, l’anul·lació del deute extern dels països en desenvolupaments
i el comerç just.

- Bretton Woods Project

http://www.brettonwoodsproject.org

Iniciativa independent que creada inicialment per un grup d’ ONGs britàniques
amb l’objectiu de pressionar i controlar les polítiques i intervencions del Banc
Mundial i el Fons Monetari Internacional. Actualment la xarxa agrupa més de
7.000 organitzacions no governamentals i individus entre els quals afavoreix
l’intercanvi d’informació i el debat. La web disposa de gran quantitat de
documents que es poden consultar per països, temes, entitats i publicacions.

- Democracia Real Ya!

http://www.democraciarealya.es/

Plataforma que neix l’any 2011 a Espanya i que té el seu origen en les xarxes
socials. Recull el malestar ciutadà davant els poders polític i financer que
treballen pel benefici d’una minoria. La plataforma reclama un canvi de model
polític, social i econòmic. La web informa sobre les activitats, reivindicacions
i campanyes que duen a terme.
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- Economic Policy Institute (EPI)

http://epi.org/

Organització no lucrativa amb seu a Washington que des d’un punt de vista
liberal, avalua les polítiques econòmiques actuals. A partir de casos reals
estudia com les polítiques públiques poden influir en l’ocupació, el creixement
econòmic i el benestar dels ciutadans americans. L’EPI estudia la situació
econòmica dels treballadors amb ingressos de nivell baix i mitjà als Estats
Units alhora que elabora propostes per a protegir i millorar-ne el nivell de vida.
Els informes i estudis que elabora es poden consultar a la seva web.

- European Network on Debt and Development (EURODAD)

http://www.eurodad.org/

Xarxa de 49 organitzacions no governamentals de 19 països europeus que
promou l’establiment d’una política financera responsable, la cancel·lació del
deute  internacional i la reducció de la pobresa. L’EURODAD intentar influir
en la presa de decisions de grans organismes internacionals com el Banc
Mundial, el Fons Monetari Internacional o els propis governs locals. A la seva
web hi podem trobar documentació sobre diferents aspectes relacionats amb
l’actual crisis econòmica.

- Fair Trade Institute

http://www.fairtrade-institute.org/

Comunitat científica centrada en l’estudi i anàlisi del comerç just i el seu impacte.
La seva web és una font d’informació a disposició de científics i estudiosos
del tema.

- FETS, Finançament Ètic i Solidari

http://www.fets.org/

Associació que agrupa entitats del tercer sector i l’economia social i solidària
amb l’objectiu de promoure el finançament ètic i solidari a Catalunya. Promou
l’Observatori de les Finances Ètiques que realitza estudis sobre les finances
ètiques i el seu impacte socioeconòmic a Catalunya i Espanya.



89

Recursos a Internet

- Foro por una Nueva Governanza Global

http://www.world-governance.org/

Espai de debat entorn a estratègies de construcció d’un nou model de govern
mundial al qual defineixen com a legítim, eficaç i democràtic. A la web s’hi
poden trobar reflexions i propostes sobre diferents temes relacionats amb la
governabilitat mundial: democràcia, participació, interdependència, sobirania
alimentària, canvi climàtic, desigualtats socials, etc.

- Forum Mundial de Alternativas

http://www.forumdesalternatives.org/

Xarxa internacional de centres d’investigació que donen suport a projectes i
reivindicacions dels moviments socials i la societat civil de base. Funciona com
a font d’informació i anàlisis dels moviments actius de resistència.

- New Economics Institute

http://neweconomy.net/

Entitat nascuda a Estats Units que té com a activitat principal la difusió i la
conscienciació social sobre la necessitat d’un canvi dels sistemes polític i
econòmic actuals cap a un model més just i sostenible. Aquest model de nova
economia dóna prioritat al planeta i al benestar humà, per sobre del creixement
econòmic.

Organitza diferents actes com conferències, seminaris, la New Economy Week
o la difusió de diferents projectes sostenibles d’arreu del món a través del
mapa digital The Global Transition to a New Economy (http://gtne.org/)

- Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP)

http://www.oidp.net/

Xarxa que agrupa ciutats, associacions i organitzacions diverses  amb l’objectiu
de conèixer, intercanviar i aplicar experiències en l’àmbit de la democràcia
local participativa.
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- Observatorio Internacional de la DEUDA (OID –IDO)

http://www.oid-ido.org/

Web de l’observatori que va néixer l’any 2005 a l’empara del Fòrum Social
Mundial de Porto Alegre. Funciona com un espai d’intercanvi de coneixements,
investigació i anàlisi sobre diversos aspectes relacionats amb la problemàtica
del deute públic i un model econòmic i financer alternatiu a l’actual.

- Occupy Wall Street

http://occupywallst.org/

Moviment social que protesta contra el poder que exerceixen els bancs, les
grans multinacionals i Wall Street, als quals culpa del col·lapse econòmic que
ha provocat l’actual situació de crisi. Té el seu origen el 17 de setembre de
l’any 2011 amb l’ocupació del Liberty Square al districte financer de Manhattan
i que posteriorment s’ha estès a altres ciutats d’Estats Units. A la web s’hi pot
trobar l’agenda de mobilitzacions i un recull d’enllaços als principals moviments
socials contra la crisis d’arreu del món.

- Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)

http://auditoriaciudadana.net/

Moviment ciutadà que denuncia les polítiques financeres que han provocat
l’actual crisis. Té el seu origen en el malestar per les polítiques d’austeritat
aplicades pel Govern espanyol junt amb la Unió Europea. La PACD reclama
un canvi del model social i econòmic, recuperar la sobirania dels pobles a
través de la democràcia participativa i l’anul·lació del deute públic financer.

- Plataforma de Afectados por la Hipoteca  (PAH)

http://afectadosporlahipoteca.com/

Moviment ciutadà que reclama el dret a un habitatge digne. Té el seu origen
l’any 2009 amb l’esclat de la bombolla immobiliària a l’Estat espanyol. La
Plataforma agrupa ciutadans amb dificultats per a fer front a la hipoteca i/o en
procés d’execució hipotecària als qual ofereix assessorament i suport. Des de
la seva creació la PAH ha dut a terme diferents accions i campanyes com
“Stop Desnonaments” o la iniciativa legislativa popular que reclama la dació
en pagament. Aquest any 2013 ha rebut el Premi Ciutadà Europeu, atorgat
pel Parlament Europeu.
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- Plataforma por un Nuevo Modelo Energetico

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/

Col·lectiu format per ciutadans, associacions, sindicats, ... que treballen a favor
d’una nova cultura energètica. Reclamen al govern un sistema energètic net
i sostenible per motius ambientals, socials i econòmics.

- Portal de Economía Solidaria (REAS)

http://www.economiasolidaria.org/

Web de la REAS, associació espanyola de xarxes d’economia solidària que
agrupa més de 250 entitats. En aquest portal s’ofereix gran quantitat d’informació
(bibliografia, blocs d’interès, notícies, activitats i esdeveniments... ) relacionada
amb els àmbits de l’economia social com les finances ètiques, comerç just,
consum responsable, etc.

REAS forma part de RIPESS, Réseau Intercontinental de Promotion de
l’Économie Sociale Solidaire (http://www.ripesseu.net/)

- Slow Movement

http://www.slowmovement.com

Iniciativa que té el seu origen en les protestes per l’obertura d’un establiment
de la cadena McDonald’s a Roma. Fruit de les protestes va néixer la organització
Slow Food (http://www.slowfood.com/) que promou el consum de productes
locals i produïts de forma respectuosa amb el medi ambient.

El Moviment Slow  proposa un model ecològicament sostenible de viure, pensar
i interactuar en societat a través de la força dels consumidors: si els consumidors
no compren productes i serveis basats en pràctiques ecològicament sostenibles
i justes, aquests no sobreviuran en el mercat. Aquest enfocament s’estén a
tots els àmbits de la vida: alimentació, lleure, medi ambient, economia, comerç,
transport, etc.

A la xarxa podem trobar nombroses iniciatives slow com per exemple: Cittaslow
(http://www.cittaslow.org), Slow Society (http://www.slowsociety.org/) o Slow
Money (www.slowmoney.org).
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- Tod@s Somos 15M

http://somos15m.org/

Web del Moviment 15M conegut també com a Moviment dels Indignats.
L’origen del moviment es situa a la manifestació celebrada el 15 de maig de
2011 a Madrid arrel de la qual es van produir de forma espontània diferents
protestes i acampades pacífiques arreu del país.

La web recull diferents moviments ciutadans, plataformes, associacions,
cooperatives, etc. que reivindiquen una canvi en el model polític i finances del
país a través d’uns sistema democràtic més participatiu.

- United Nations Global Compact

http://www.unglobalcompact.org

Projecte impulsat per Nacions Unides adreçat a empreses i organitzacions
que es comprometen voluntàriament a desenvolupar les seves funcions i
estratègies d’acord amb 10 principis agrupats ens quatre àrees temàtiques
principals: drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció. Amb més de
6.000 participants s’ha convertit en la iniciativa de ciutadania corporativa més
gran del món. El projecte ofereix als participants eines per a la gestió i recursos
per a implementar models de negoci més sostenibles.

- La Via Campesina

http://viacampesina.org/

Moviment internacional que agrupa camperols, petits i mitjans productors,
indígenes, i agricultors que defensen un model d’agricultura sostenible a petita
escala. Nascut a Bèlgica, actualment en formen part més de 150 organitzacions
locals i nacionals de 70 països d’arreu del món.

L’any 1996 va introduir el concepte de Sobirania alimentària que fa referència
als dret dels pobles a decidir les seves pròpies polítiques agrícoles i alimentàries.
Dóna prioritat a la producció i el consum d’aliments locals i atorga als països
el dret a protegir els productors locals, controlar la producció i el preu de les
seves importacions. La Sobirania alimentària es presenta com una alternativa
a l’actual crisi climàtica, d’aliments i pobresa.
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- Xarxa d’Economia Solidària (XES)

http://www.xes.cat/

La XES agrupa iniciatives solidàries i d’economia social en els àmbits de les
finances ètiques, la gestió democràtica del béns comuns, la comercialització
justa, el treball cooperatiu i el comerç just entre altres. En formen part persones
a títol individual així com cooperatives, associacions, fundacions, etc .

A la seva web podem consultar l’agenda d’actes organitzats arreu del món,
un recull de notícies i bibliografia sobre l’economia solidària.


