ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (της Χριστίνας
Πάντζου)
Παρά τις καλές προθέσεις των Αναπτυξιακών Στόχων της
Χιλιετίας (ΑΣΧ) και της Διακήρυξης του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή, σήμερα συνεχίζουμε να είμαστε αντιμέτωποι με
την ακραία φτώχεια, την ανισότητα, τις κατάφωρες παραβιάσεις
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ένα ληστρικό οικονομικό σύστημα
που γεννά από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την
υπερθέρμανση του πλανήτη ώς την τρομοκρατία και την
αναγκαστική μετανάστευση και προσφυγιά. Μπροστά σε όλα αυτά τα
διογκούμενα προβλήματα του πλανήτη, τα αποκαλούμενα Μοντέλα
της Νέας Οικονομίας (NEMs) αποδεικνύουν ότι ένα άλλο
οικονομικό μοντέλο, δημοκρατικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο
είναι εφικτό.
Προτάσεις όπως αυτές που διατυπώνουν και κάνουν πράξη
καθημερινά η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η Οικονομία
του Κοινού Καλού, η συνεργατική οικονομία, η κυκλική
οικονομία, το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και
συνεταιρισμοί, οι πόλεις σε μετάβαση ή τα κινήματα αποανάπτυξης, ανάμεσα στις πολλές άλλες πρωτοβουλίες, δείχνουν
στην πράξη ότι υπάρχουν εναλλακτικές απέναντι στο κυρίαρχο
εκμεταλλευτικό κερδοσκοπικό οικονομικό μοντέλο.
Κι είναι μέσα ακριβώς από αυτό το όραμα που γεννήθηκε η ιδέα
του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Νέα Οικονομία και την Κοινωνική
Καινοτομία (NESI), μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Κόμβου για
το Κοινό Καλό.
Πρόκειται για μια πλατφόρμα συλλογικοτήτων, οργανώσεων,
κοινωνικών επιχειρήσεων και κινημάτων που γεννήθηκε πριν από
περίπου ένα χρόνο με όραμα «να συν-διαμορφώσουν ένα νέο
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα προσανατολισμένο

στο κοινό καλό και βασισμένο στην ενεργό συμμετοχή των
πολιτών».
O Κόμβος αυτός δεν είναι μια δεξαμενή σκέψης, λένε οι ιδρυτές
του, αλλά ένας «ωκεανός σκέψης» με ανοιχτές δομές και ρευστή
και εναλλασσόμενη εκπροσώπηση, που αναπτύσσει δράσεις σχετικές
με τη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη συμμετοχική γνώση, την
εναλλακτική τοπική οικονομία και την ευημερία των πολλών.
Βασικός στόχος του πρώτου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη NESI, που
θα διεξαχθεί στη Μάλαγα της Ισπανίας από τις 19 έως τις 22
Απριλίου του 2017, είναι να δημιουργήσει ένα γόνιμο δίκτυο
ανταλλαγών ανάμεσα στους βασικούς εκπροσώπους των νέων
οικονομικών και κοινωνικών κινημάτων, των φορέων αλλαγής,
ακτιβιστών, κοινωνικών επιχειρηματιών, πολιτικών και πολιτών
που να τους επιτρέπει να συνδιαλέγονται και να συνεργάζονται
σε δράσεις και πρωτοβουλίες. Και μαζί να υιοθετήσουν το πρώτο
Παγκόσμιο Μανιφέστο για μια Νέα Οικονομία.
Το Μανιφέστο έχει στόχο να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για
οργανώσεις, κινήματα, θεσμούς αλλά και κυβερνήσεις που
προωθούν την αλλαγή μοντέλου προς μια νέα οικονομία στηριγμένη
στην κοινωνική καινοτομία.
Και οι διοργανωτές του Φόρουμ καλούν όσους ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στη συν-διαμόρφωσή του από τα κάτω έχοντας θέσει
στόχο οι συνεισφορές στη διατύπωσή του να ξεπεράσουν τις
10.000 έως τον Απρίλιο.
Ηδη στη συν-δημιουργία αυτού του ντοκουμέντου συμμετέχουν
ξεχωριστές φωνές του οικονομικού, χρηματοπιστωτικού, πολιτικού
και κοινωνικού κόσμου, όπως το Διεθνές Κίνημα για την
Οικονομία του Κοινού Καλού, η Παγκόσμια Συμμαχία για Αξιακό
Τραπεζικό Σύστημα, η Παγκόσμια Συμμαχία Συνεταιρισμών, το
Παγκόσμιο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το δίκτυο των
B-Corporations (κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με κοινωνικό σκοπό
και αντίκτυπο), Η Διεθνής Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(UICN), η Διεθνής Ενωση Δίκαιου Εμπορίου, η Συμμαχία για τη

Νέα Οικονομία, οι Πόλεις σε Μετάβαση, το κίνημα Slow Food και
δεκάδες ακόμη διεθνείς οργανώσεις.
«Εφτασε η στιγμή να συνδημιουργήσουμε μια κοινή αφήγηση που να
κατευθύνει τα βήματά μας προς μια Νέα Οικονομία βασισμένη στις
κοινωνικές αξίες και στο κοινό καλό.
Συμβαίνει ήδη. Και μπορείς και εσύ να συμμετέχεις» λένε οι
διοργανωτές και καλούν όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στη
διαμόρφωση του Μανιφέστου συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην
πλατφόρμα του φόρουμ: http://neweconomyforum.org/
Περισσότερες πληροφορίες για τον Παγκόσμιο Κόμβο για το Κοινό
Καλό: http://commongoodhub.com/
kalo@efsyn.gr
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