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editorial

La crisi i la solidaritat
Estem vivint moments difícils, especialment aquelles persones que es troben en situació d’atur i de precarietat en
el treball, per molts això és crisi, en canvi per altres la
crisi és un altra cosa. L’altre dia un bon amic em deia, això
no és crisis, malgrat estava a l’atur, em deia la crisis és
que tu no puguis anar pel carrer parlant per el mòbil amb
la por de que et fotin un tret per robar-te’l, que no puguis
deixar els teus fills a les 9 de la nit pel carrer, que puguis
desplaçar-te en transport public a qualsevol hora amb la
màxima seguretat, això ho explicava un nou ciutadà que
feia dos mesos havia arribat de centreamerica, situacions
que sortosament la nostra societat ha superat.
Afirmacions com aquestes ens fan veure que hi ha diferents formes de veure la vida i de viure aquest moment i
així ho hem d’interpretar per no caure en la desesperació
que significa avui interpretar la nostra societat en una visió d’opulència que estem immersos.
En aquesta reflexió voldria donar cabuda a fets que recentment han passat a la nostra ciutat i a l’Estat espanyol. En
primer lloc i producte de la crisi, el govern municipal de
Rubí ha retallat per l’any 2010 les aportacions al capítol
del 0,7 per cent destinat a la cooperació i la solidaritat
als països del tercer món, si aquesta aportació encara no
arribava a aquest percentatge ara s’ha rebaixat, aquest
any 2010 hem perdut un 15 per cent en relació al 2009,
això vol vol-dir que si estàvem lluny del 0,7 per cent ara
encara estem més lluny. En una situació de crisi es podria
entendre aquesta retallada, sempre i quant aquesta fos
uniforme per a tothom. Però en canvi d’altres partides
molt mes folklòriques no han tingut retallada sinó que
s’han incrementat, i per això només cal veure el pressupost municipal.
En segon lloc aquesta mateixa música és la que ha interpretat el president del govern espanyol que després de
retallar, congelar, i reduir el salaris als funcionaris i als
pensionistes, cosa mai vista en un govern democràtic, ha
anunciat una reducció de 600 milions d’euros en l’ajuda
oficial al desenvolupament. És inacceptable i dramàtica
la decisió del Govern de fer pagar la crisi als qui més pateixen i que no l’han provocat.
El govern podria obtenir prou recursos per controlar el

dèficit amb altre tipus de mesures com ara el control de la
especulació financera amb l’aplicació de la TASA TOBIN, el
control de l’evasió fiscal, la reducció del fons de reestructuració i ordenació bancaria, l’exigència d’un major esforç a les rendes més altes o una cosa bàsica, la reducció de
la despesa militar, mitjançant la rebaixa de les inversions i
la retirada de les tropes d’Afganistan i d’altres països.
Des de Rubí Solidari creiem que atendre la crisi a casa nostra és perfectament compatible amb el compliment dels
compromisos en matèria de solidaritat i cooperació internacional, no es pot permetre l’ús demagògic de la política
de cooperació internacional que no arriba al 0,7 per cent
d’un pressupost que el 99,3 per cent ha d’anar destinat a
polítiques socials per les persones de la nostra ciutat per
superar la situació actual. Cal ser valents per repensar el
model de desenvolupament i de benestar, perquè el que
tenim no és just ni sostenible, perquè no té ànima i no té
futur.
Amb les mesures posades en pràctica a la nostra ciutat,
sense ni la informació ni el consens amb les entitats que
conformen el Consell Municipal de Solidaritat Internacional, sense transparència de com es gasten els diners, ens
preguntem perquè serveix aquest consell, la resposta està
al costat d’aquells que tenen totes les possibilitats de donar explicacions i no les donen.

Cicle de xerrades formatives de Rubí Solidari

Què és la tasa Tobin?

Com gravar les
operacions
especulatives

Un any més, i ja portem onze, s’han
fet les formacions per als brigadistes
que marxaran cap a Nicaragua i, com
cada any, aquells que hi han estat
interessats en aquestes formacions
sense intenció de marxar com a
brigadistes, també han gaudit de les
xerrades formatives. Com tot el que
fem a Rubí Solidari, sempre és obert
a la població.
Els mesos d’Abril i Maig ens han
portat a la nostra ciutat tres personatges de relleu dins les seves
especialitats. A l’Abril, Arcadi Oliveres (escriptor i professor de la UAB)
ens va explicar qui mou els fils de
l’economia internacional, quines
persones i organismes són al darrera
de milers i milers de milions d’euros
que van de banda a banda del món
però no ajuden a portar ni justícia
ni pau a cap indret, tot el contrari.
També en Dani Gómez-Olivé (Membre
de la campanya “Qui deu a qui?”) ens
va explicar què i qui hi ha darrera
del Deute Extern dels països del nord
i del sud, quines són les relacions
establertes sota aquests milionaris
crèdits i quines són les conseqüències no escrites ni descrites sobre la
població dels països, ara rebatejats,
empobrits. El mes de Maig ha estat el
torn d’en Tony Royo (membre de la

Busquem voluntaris i voluntàries per:

Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament), que ens va explicar què
és una ONG, com poden ser i quins
tipus de relació i cooperació poden
realitzar arreu del món.
Aquestes formacions, encara que
obertes a la població, van especialment dirigides als brigadistes, perquè
és la forma d’entendre el món de la
solidaritat des d’un punt de vista més
enllà del concepte d’ajudar a aquells
que ho necessiten i, de retruc, es fa
denúncia de situacions que avui dia
semblen silenciades per les grans
potències econòmiques i polítiques (i
que sovint es fa des de casa nostra).
Es aquesta breu però intensa formació la que dona forma final a les
estades solidaries que organitzem
sota un format de convivència amb
aquells que fan i reben solidaritat
en tot el seu impressionant i ampli
sentit. La pau i la justicia l’hem de
construir des del coneixement en
primera persona els problemes dels
altres, potser descobrirem que som
nosaltres els qui tenim mancances
que desconeixiem.
Ara ens queda que els brigadistes
gaudeixin d’una estada inoblidable
aquest estiu per a que vinguin a
explicar-ho.

La Tasa Tobin és una proposta
d’impost sobre el fluxe de capitals
al món suggerit a iniciativa de
l’economista James Tobin a l’any
1971, que va rebre el Premi Nobel
d’Economia el 1981. La instauració
de la tasa a nivell internacional
ha estat proposada i impulsada
pel moviment ATTAC o personalitats com Ignacio Ramonet. La
implantació de la tasa està sent
considerada amb motiu de la crisis
econòmica de 2008-2010
La Tasa Tobin consisteix en pagar
un impost cada cop que es produeix una operació de canvi entre
divises per frenar el pas d’una
moneda a una altra i per a, en paraules de Tobin, “llençar sorra als
engranatges massa ben engreixats”
dels mercats monetaris i financiers
internacionals. La tasa seria baixa,
en torn al 0.1% per penalitzar
només les operacions especulatives
d’anada i tornada en poc temps
entre monedes, i no pas castigar
les inversions.
Els moviments per una globalització alternativa diuen que
els ingressos que aquest impost
produiria podrien ésser una important font de finançament per
combatre la pobresa al món, però
altres, en especial els liberal de
l’escola austríaca ho consideren
con una mesura intervencionista
especialment perniciosa.

Ens vols ajudar?

C

- Manteniment de la pàgina web. Rubí Solidari vol actualitzar la seva plana web i per això necessita persones
voluntàries per col•laborar amb aquesta tasca. Estem cercant persones amb ganes de treballar, que tinguin nocions de bases de dades i autonomia.
Horari: Adaptat a les seves posibilitats, necessari segon i quart dilluns de mes de de les 19,30 h. a les 21,30 h.
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- Programa de ràdio: Rubí Solidari està cercant persones voluntaries amb coneixements de ciencies de la
informacio per programa de radio per participar en un programa mensual de una hora. Horari: A convenir amb la
persona. Incorporació, el més aviat possible.
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