
ABANDONEM EL CAPITALISME, REPOBLEM L'AUTONOMIA!

ON ESTEM
Vivim en una societat capitalista, jeràrquica i explotadora. Una societat on l'ésser humà explota el propi ésser humà i destrueix al  
planeta en busca del benefici econòmic i reprimeix qui la posa en dubte. Tot és pensat de forma que sigui el més barat possible en 
produir i enriqueixi a una minoria sense tenir en compte l'impacte que això té en les persones i en els recursos naturals que  
s'exploten per aquesta producció.

El sistema capitalista ens fa creure que sempre necessitem més i ens imposa el progrés tecnològic i el creixement econòmic com  
una fatalitat desitjable. Tan ahir com avui aquesta il·lusió ha sigut la base de l'espoli de les forces vives i dels recursos naturals del  
camp cap a la cuitat i les fàbriques: del èxode rural dels nostres avis i àvies a les migracions actuals. Però és un procés que redueix 
cada cop més la nostra autonomia i és aquesta pèrdua d'autonomia que ens tanca cada cop més en un cercle viciós de producció i  
consum per sobreviure.

Els  combustibles  no  renovables,  fòssils  i  nuclears,  especialment  el  petroli,  són  el  que  permet  alimentar  aquest  sistema  de  
producció i consum: transformar i transportar tot el que cal per alimentar-nos, construir els nostres habitatges, escalfar-nos,  
abrigar-nos, comunicar-nos, transportar-nos, etc. Però estem traspassant els pics de màxima producció d'aquests combustibles.  
Això significa que fins fa poc, cada any se'n podia extreure i consumir més, però a partir d'ara cada any n'hi haurà menys.

Per aconseguir la energia necessària per sostenir-se i saciar les seves ganes d'expansió imperialista, aquest sistema no dubte en  
utilitzar totes les eines que té al seu abast, saquejant més recursos i sotmetent més poblacions amb les seves guerres econòmiques,  
energètiques i ideològiques. Això segurament no s'acabarà aviat. Gràcies a la creixent extracció de combustibles fòssils fins fa poc  
estàvem en una economia de creixement: cada any disposàvem de més recursos i més riquesa material, més estat del benestar, més 
esperança de vida i més població. El fet que ara el subministre de combustibles fòssils vagi disminuint evidencia que aquest model 
de vida és insostenible i que cada cop ho serà més.

QUÈ FEM, COM HO FEM I PERQUÈ HO FEM?
Davant d'aquesta situació, busquem construir alternatives al capitalisme a l'hora que lluitem contra ell, construint altres formes  
de viure, de relacionar-nos i de produir. Busquem l'autonomia i l'autogestió, apostem per produir el nostre menjar, consumir 
productes locals i reduir el consum de tot el que prové del capital a l'hora que el denunciem i intentem no deixar-lo avançar més.

Lluitem contra els transgènics, per una agricultura agro-ecològica, contra les patentes, per l'intercanvi de llavors i la preservació  
de la biodiversitat, per l'accés a la terra, per la defensa del territori i per la sobirania alimentària.

Partint  d'una  voluntat  de  coherència  i  responsabilitat,  optem  per  un  decreixement  gradual  voluntari.  Això  significa  que  
abandonem el capitalisme gradualment en mesura de les nostres possibilitats, al nostre ritme, però sense aturar-nos. El nostre 
ideal és assolir una societat i model de vida sostenible i respectuós. El nostre projecte és atansar-nos a aquest ideal.

Rebutgem l'avantguardisme i el paternalisme. Comencem aquest projecte des de baix i des de l'unitat social més petita i propera 
— nosaltres mateixes — i seguim gradualment en l'escala grupal*. La sostenibilitat implica dissoldre les grans aglomeracions  
urbanes i distribuir-nos racionalment per tot el territori, de manera que els individus puguin satisfer les seves necessitats de forma  
local.

Volem organitzar-nos col·lectivament per satisfer les nostres necessitats de forma autogestionada i això significa conviure en  
comunitat. Sabem que no se'ns ha educat per conviure comunitàriament i per tant tenim molt de camí per recórrer en aquest  
aprenentatge. El respecte implica rebutjar tota forma de dominació, autoritarisme i privilegi sense oberta i acceptada justificació. 
Així doncs rebutgem tota forma d'opressió.

Ens  comprometem a  facilitar  que  altres  persones  tinguin  accés  a  les  idees  aquí  expressades  i  a  ajudar-les  a  abandonar  el  
capitalisme en la consecució d'una vida sostenible i respectuosa.

*per escala grupal entenc l'escala que va d'allò individual fins allò internacional, passant per diversos graus intermedis, que bé es  
podrien anomenar: domèstic, local, municipal, comarcal, etc.


