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Nom de l'acció que es proposa
Un sistema financer al servei dels pobles: taxem les transaccions financeres!
Nom de l'organització, grup o xarxa que proposa l'acció
Stefano Puddu Crespellani
Web de l'organització
--------------------------------------------Descripció i justificació de l'acció
Retirada de fons d'una xifra simbòlica, que expressi que el 99% de la població no
volem acceptar la servitud que ens vol imposar l'1% dels qui controlen el sistema
financer (p. ex retirar 99 € o $... o 99 cèntims) i, en la mesura del possible fer el seu
ingrés en una banca ètica, cooperativa de crèdit o banca local. Fer pública la retirada o
/i l'ingrés davant el lloc més significatiu de cada població: les borses, les agències de
borsa, les agències dels bancs transnacionals, la agències de rating, els bancs
centrals i les seves delegacions, els ministeris d'economia, es parlaments, els
governs... Mantenir-s'hi davant un dia a la setmana a triar en cada indret, fins
aconseguir que s'aprovi la Taxa Global a les Transaccions financeres.
L'acció s'emmarca dins d'una campanya, és a dir, un conjunt d'accions, d'intensitat
progressiva, que volen sensibilitzar i implicar una part significativa dels sectors socials
afectats per la disfunció financera del sistema, a tot el planeta.
Per donar visibilitat a l'acció es proposa utilitzar el símbol de la guardiola de fang, que
és la imatge de l'estalvi personal, fet amb esforç. El dia assenyalat, (hauria de ser a la
tardor, p.ex. El 15O de 2012), a les principals ciutats de tot el planeta s'organitzaran
manifestacions en què cada participant duria de casa seva una guardiola de fang (que
es pugui trencar), que anteriorment s'ha d'haver omplert de monedes falses, p.ex. de
xocolata, ferro, cartrò.. Arribats davant els indrets estratègics (la seu d'una Borsa,
d'una Banca implicada en especulacions, fallides, rescats...), es realitza el ritual de
deixar caure al terra cadascú la seva guardiola, que es trencaria en mil bocins. Es
visualitza així aquest robatori dels estalvis personals que representa la situació
d'endeutament col·lectiu a partir del desgavell financer.
Resultat concret que s'espera de l'acció
Aconseguir la implantació d'una taxa global a les transaccions financeres, com a
primer pas per continuar amb una regulació estricta del sistema financer que eviti la
seva posició de domini econòmic i polític.
Tipologia de l'acció

•

No cooperació

•

Desobediència civil

•

Construcció d’alternatives

•

Altres (especificar): Campanya noviolenta (inclou, com a mínim, les primeres
dues tipologies)

Participació ciutadana
Conèixer les disfuncions del sistema financer; - estar disposat a fer formes de no
col·laboració i/o desobediència en temes relacionats amb els seus diners, amb l'estat i
les entitats financeres; - procurar-se una guardiola de fang, posar-hi a dins diners de
xocolata i estar disposats a deixar-la caure al terra el dia de l'acció.
Temporització / Calendari
L'acció pública coordinada i simultània hauria de concentrar-se en un sol dia, el 15O; les mobilitzacions relacionades han de poder durar tota la setmana (tres dies abans,
tres dies després); tot això s'emmarca dins la fase final d'una campanya que pot
abarcar tot el mes d'octubre.
Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
Es podria adherir el http://www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=eng
El Fòrum UBUNTU està treballant, des de fa anys, per impulsar l’aplicació d’una Taxa
a les Transaccions Financeres Internacionals, un mecanisme que permetria recaptar
nous fons necessaris per satisfer les necessitats de desenvolupament, alhora que
ajudaria a la reducció de l’especulació dins del sistema financer.
Aquest és un tema cada vegada més present a l‘agenda internacional, ja que molts
països i organitzacions internacionals es plantegen, ara sí, la viabilitat d’aplicar la que
tradicionalment s’ha conegut com a Taxa Tobin. Encara perduren, però, moltes
opinions en contra de la proposta, la majoria de les quals estan basades en
assumpcions errònies respecte a la seva complexitat o als seus efectes en el sistema
econòmic. Per aquest motiu, un grup d’organitzacions de la societat civil europea,
entre elles UBUNTU, han elaborat un document per tal de “desmitificar” la majoria
d’aquests arguments contraris a la Taxa, amb la voluntat d’aportar elements per al
debat subtantiu i fonamentat al voltant de la proposta.

