SI TINC VOLUNTAT DE PROMOURE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: PRIORITZAR PER
ACONSEGUIR IMPACTE
Quina és la principal eina que tinc?
-

Com a ciutadà

La principal eina que tenim com a ciutadans és el consum i l’ús dels serveis.
-

Haig de tenir coneixement del que és l’ESS. La democràcia econòmica és un dels seus
principals actius? Claredat de missatge
Haig de tenir informació de les iniciatives, de les propostes
Ha de ser accessible.
I m’ha de suposar diferents nivells de participació
Solucions noves a les necessitats (idees i projectes nous)
Tendir a buscar aliats per respondre als meus neguits (autoorganització)
Transparència de les propostes
Regles del joc clares

-

Com a entitat/empresa

La principal eina que tenim és la generació d’activitat econòmica i la distribució de riquesa
-

Capacitat d’escolta interna.
Actuar des de la normalitat i demanar la normalitat.
Buscar l’impacte.
Fer aliances en un sentit ampla.

-

Com a organització de 2n grau

La principal eina que tenim és la suma de la diversitat
-

Ser representatius vol dir sumar qualitat i quantitat. Missatge clar.
Sumar diversitats culturals per innovar
Acumular i transmetre coneixement
Ser presents i reclamar presència activa i significativa

-

Com a govern

La principal eina que tenim és marcar prioritats: tirada llarga i pas curt i ferm
-

-

Ser proporcionals (entre allò que diem i allò que fem). Què fem amb el poder de compra
que tenen el conjunt de les administracions públiques?
Pensar en clau de generar activitat, de donar respostes i no només en clau de generar
ocupació. Política agrària (objectiu de generar rendes/ingressos en un sentit ampla a les
unitats productives) vs política d’ocupació (orientada a la persona individual)
Legislar (fer lleis efectives, netes, comprensibles, curtes, ..... i que no siguin només
declaratives)

-

Provocar l’autonomia i la responsabilitat dels ciutadans.
Donar garanties
La política fiscal i finançament: com les grans aliades

