El decreixement sostenible

Premi a la difusió del decreixement

Q

L’Agenda Llatinoamericana convoca
el “Premi a la difusió del decreixement”,
amb les següents bases:

uè és el decreixement? És un moviment que no vol ser una ideologia tancada ni una bandera més, és un marc on hi tenen cabuda els moviments
crítics i alternatius a la disbauxa econòmica actual. Totes les ofertes polítiques parlen de creixement o de creixement sostenible. Falta molta conscienciació
abans no surti algun polític que s’atreveixi a fer polítiques per a les properes generacions i no solament per a les properes eleccions. L’error és haver considerat
l’increment del producte interior brut com a objectiu per aconseguir la felicitat. La
publicitat ens empeny a consumir cada vegada més per augmentar la producció i
no ens preocupa prou el que això suposa per als recursos naturals: es malbaraten
i es converteix la Terra en un gran dipòsit de deixalles. Serge Latouche, que és un
dels economistes actuals més reconeguts dins del corrent del decreixement, apunta que les tres mesures més urgents són: 1. optimitzar l’ús de l’energia. 2. tornar a
l’agricultura ecològica i fomentar el localisme agropecuari. 3. deixar de malbaratar
els 500.000 milions de dòlars en publicitat, per higiene espiritual i material.
El decreixement no significa viure com els nostres avantpassats. És una altra manera d’entendre l’economia i la relació de l’ésser humà i la natura. Decréixer vol
dir alleugerir-nos de tantes bagatel.les innecessàries per arribar a una manera de
viure sòbria, de simplicitat voluntària, la qual cosa permetrà una reducció considerable de la jornada laboral i guanyar temps lliure per a viure les relacions familiars
i d’amistat i els béns culturals i espirituals. Decréixer és evitar barbaritats com, per
exemple, que ens vinguin alls de Xina. El transport aeri és una de les principals
causes de l’augment de CO2.
El pensador Castoriadis va saber resumir-ho de la manera que només saben fer
els savis: “Jo prefereixo fer un nou amic que adquirir un nou cotxe”. Aquesta filosofia porta a un canvi de l’actual sistema econòmic pervers que, entre altres
efectes negatius, condemna a mort, a causa de la fam, un nen cada set segons.
El nostre decreixement permetrà aconseguir els mínims vitals a aquells a qui ara
els manca l’essencial. Només si canviem l’economia podem aspirar a temps de
veritable pau.
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Temàtica:
El decreixement com alternativa
al creixement il.limitat.
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Els treballs o memòries dels actes organitzats hauran d’arribar
abans del 30 de juny de 2016 a Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana, C. Mestre Francesc Civil, 3, bx, 17005 Girona.
llatinoamericana@solidaries.org. Tel. 972 21 99 16.
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Es premiarà la persona, comunitat, entitat, etc., que, mitjançant
treballs escrits, organització de cursos o conferències, treballs
de recerca, realització de material audiovisual, creació de
material pedagògic dirigit a persones adultes o a escolars,
execució d’accions directes, etc., millor difongui els principis del
decreixement.

El premi està dotat amb 500 Euros. El jurat el podrà declarar
desert, però podrà concedir un o més accèssits de 100 Euros.
La decisió del jurat es farà pública el primer de novembre de 2016
a www.llatinoamericana.org.
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Reduir, reutilitzar,
redistribuir....
Del consumisme
neuròtic cap a la
creativitat
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“És la nostra terra
la que espera
sense distàncies
ni fronteres”

http://llatinoamericana.org
http://latinoamericana.org
www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2009/report.shtml
www.terra.org
www.planetecologie.org
www.panda.org
www.decrecimiento.blogspot.com
www.decreixement.net
www.tempsdere-voltes.cat
www.apres-developpement.org
www.liberationdeladecroissance.fr

www.decroissance.info
www.decroissance.org
www.ladecroissance.net
www.decrescita.it
www.decrescitafelice.it
www.transitionstowns.org
www.economiasolidaria.org
www.sindinero.org
www.red-bdt.org
www.spermola.org
www.obsoletos.org
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