presentació
El problema del deute no ha acabat, malgrat
totes les promeses i plans oferts pels governs
creditors i les institucions financeres internacionals (IFIs) i els pagaments per avançat de molts
governs del Sud. El deute continua exacerbant la
pobresa i violant els drets humans del pobles
d’Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i el Pacífic.
És immoral i abusiu que el món ric continuï
exigint al Sud milers de milions de dòlars anuals
en concepte de pagament de “deutes” sorgits de
les injustes relacions econòmiques que empobreixen al Sud i enriqueixen al Nord.
El pagament del deute i la concessió de nous
préstecs (generadors de nou deute) continuen
sent utilitzats com a instrument de control pels
governs i les institucions financeres creditores,
així com a eina de promoció dels interessos
comercials dels països prestataris, i els condicionants lligats als crèdits i als alleujaments de
deute obliguen a complir amb les polítiques i
projectes neoliberals.
Davant aquesta realitat, en l’últim Fòrum Social
Mundial (gener 2007, Nairobi, Kènia) moviments
de deute de tot el món van acordar convocar
una Setmana d’Acció Global contra el Deute i
les IFI’s del 14 al 21 d’octubre.

el deute financer
Són el diners que els països del Nord, els bancs i
les institucions financeres internacionals (FMI,
BM i Bancs Regionals de Desenvolupament)
reclamen als països del Sud com a conseqüència
dels préstecs que els seus governs varen rebre en
el passat en gran mida d’espatlles als interessos
de les poblacions o en contra dels mateixos.

premsa-setmanadeute@moviments.net
www.quideuaqui.org

setmana global

i les institucions
financeres
internacionals
barcelona
octubre de 2007

organitzen, participen i recolzen
Agermanament Sense Fronteres, Attac, Campanyes “BBVA
sense armes”, “La irresponsabilitat social d’Unión Penosa,
“No et mengis el món”, “Qui deu a qui?”,“Repsol mata”,
Casal Cubà, Centre d'estudis africans -CEA, Centre Flors
Sirera, Col. d’Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament,
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Coord. ONG
Gironines, Coord. ONG Lleida, Educació per a l’Acció Crítica
-EdPAC, Entesa pel Decreixement, Entrepobles, Federació
Catalana d’ONGs per al Desenvolupament -FCONGD,
Federació d’Associacions d’Emigrants Equatorians
-FEECAT, Fundació Món-3, Intered, Intermon Oxfam,
Justicia i Pau, Mans Unides, Marxa Mundial Dones, Nord
Sud, Observatori DESC, Observatori del Deute en la
Globalització -ODG, Periódico MundoHispano, REDS,
Setem, Solidaritat Sense Mons, Solidaritat UB, Taller VIU,
Transformas, Voluntariat Solidari -VOLS

qui deu
a qui?

el deute ecològic
És el que han adquirit els països industrialitzats amb la resta de països a causa de
l’espoli històric i present dels recursos naturals, els impactes ambientals exportats i la
lliure utilització de l’espai ambiental global
per a dipositar-hi residus.

programa
Diumenge 14 16 - 18 h Can Masdeu (Canyelles)
Joc “L’Oca del deute ecològic”
impactes de les indústries extractives i el model energètic actual

objectius
• Denunciar als governs, a la banca internacional, a les corporacions transnacionals i a
les organitzacions multilaterals com el FMI,
el Banc Mundial i la OMC, pel saqueig i la
il•legitimitat del deute extern.
• Plantejar iniciatives alternatives com la
realització d’Auditories Integrals del Deute,
el reconeixement i l’anul•lació de tots els
deutes il•legítims, i el reconeixement i
restitució dels deutes històrics, socials i
ecològics dels que en som deutors als
països rics.
• Visibilitzar la relació del deute extern amb
la migració, el gènere, el consum i el canvi
climàtic, tot creant noves xarxes que ens
ajudin a entendre i a combatre millor els
problemes del món en el que vivim.

Dimecres 17

És el generat per les violacions de drets
humans, les guerres declarades o induïdes,
l’explotació laboral, els moviments forçats de
població, i un llarg etcètera d’impactes i mals
que tenen el seu origen en els governs o
empreses del Nord, o en institucions dominades pels països del Nord.

Aula magna UB,
plaça Universitat

Aula magna UB,
plaça Universitat

Conferència “Deute extern: la gran estafa de
la nostra època”
- “Diner=Deute” amb E. Duran (“Entesa pel Decreixement”)
Interrelacions monetàries en l’actual sistema financer. Breu
referència a l’origen històric del Deute Extern.
- “Tipologies de Deute i La condonació del Deute: mecanisme
pervers!” amb D. Gómez (Observatori del Deute en la
Globalització)
- “Què en fem del Deute? Alternatives i propostes d’acció al Nord”
amb M. Garrich (Campanya per la Reforma de les Institucions
Internacionals), T. Font (Campanya BBVA sense armes), J. García
(Els Fons Buitre i els paradisos fiscals) i B. Chancoso (Comisión de
la Auditoría Integral del Crédito público -CAIC- Equador).

Conferència “Negocis, consum i deute ecològic”
- Vídeo sobre el deute ecològic.
- Presentació del Deute Ecològic; Miquel Ortega (ODG)
- Teatre sobre el petroli; EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica)
- Resistències i alternatives:
• Sobirania alimentaria, deute ecològic i transgènics
(Plataforma Transgènics Fora)
• Sistema de distribució d’aliments - Supermercats
(Campanya “Grans cadenes de distribució: No Gràcies”)
• Paper de les transnacionals i civilització petrolera (Marc
Gavaldà de la Campanya Repsolmata)
• Experiència de lluita anti refineria (“Plataforma Refinería
No” de la província de Badajoz)
• Alternatives davant el deute ecològic: El decreixement
(Giorgio Mosangini ; “Entesa pel Decreixement” ).

Aula magna UB,
plaça Universitat
Conferència “Qui envaeix a qui? Deute social,
migracions i gènere”

Dijous 18

el deute social

19 - 21 h

Divendres 19 19 - 21 h

19 - 21 h

- Vídeo “La situació a l'origen”
- “Deute, gènere i desenvolupament” amb J. Muñoz (FCONGD)
- Vídeo “El viatge”
- “Polítiques de control de la migració” E. Romero (Cambalache)
- Testimoni de S. Amadour Bocar (Senegal)
- Vídeo “La situació al lloc d'acollida”
- Les dones migrants a Catalunya” amb A. Bojang (Guinea
Conakry) i M. Araya (Xarxa de dones immigrades de Catalunya)

Dij. 18 i div. 19

12 - 14 h C. Econòmiques UB,
19 - 21 h
av. Diagonal 690

Curs “El futur global: regulació i crisis del
capitalisme imperial” 4 sessions
11 - 14 h pl. Joan Coromines
Dissabte 20
Titelles i tallers
Vídeos i exposicions
per a infants i grans (11-14h) Auditori del MACBA (11-13h)

13 - 14.30 h pl. Joan Coromines
Conferència "Acords de lliure comerç en
la UE i conseqüències a l’Àfrica”
18.30 - 20.30 h

Auditori del FAD,
pl. dels Àngels
Taula rodona "Qui deu a qui?"
A. Oliveres (Justícia i Pau), I. Yanez (Oilwatch, Colòmbia) i B.
Chancoso (CONAIDE, Equador)

16.30 - 18 h
pl. dels Àngels
Marxa Caça-Deutes participa en bici, patins, a peu,
en xanques! pl. Àngels > pl. Catalunya > Rambles > pl. An.

20.30 - 22.30 h

pl. dels Àngels
Concert amb Guataka (veu i percussions) i
Arangu (tròpic funk, mestissatge)

