Proposem la vaga de consum pel 29M com a forma de protesta, però també per a
prendre consciència de que el consumisme no és la via i de que és possible un estil de
vida més responsable, sostenible i que respongui a necessitats reals.
Som els ciutadans, aturats, jubilats, treballadors, estudiants, autònoms… qui
mantenim l’actual model. No ens enganyem: els diners surten de la nostra butxaca i està
en les nostres mans si servirà per a crear un món millor o mantenir aquesta espiral
absurda.

COM PARTICIPAR EN UNA VAGA DE CONSUM
- No comprar ni vendre cap producte, bé o servei que no sigui imprescindible.
- No treure diners del banc ni utilitzar les targetes de crèdit.
- Intentar consumir la mínima quantitat d’electricitat i aigua.
- Realitzar els desplaçaments, si és possible, caminant o en bicicleta.
- No consumir informació: apagar la tele, el mòbil, l’ordinador…

PROPOSTES QUE PODEN MILLORAR LA NOSTRA SOCIETAT
CONSUMISTA
- Elecció dels productes i serveis no només basada en la seva qualitat i preu, sinó també
pel seu impacte ambiental i social, i per la conducta de les empreses.
- Impuls del càlcul d’empremta ecològica de tots els productes.
- Reactivació del comerç i la producció local com a opció eficient a la globalització.
- Creació d’espais d’autogestió. Especialment en energia i aliments.
- Institucionalització dels bancs del temps com a alternativa econòmica.
- Fomentar el cooperativisme.
- Incloure la Responsabilitat Social Corporativa en la creació d’empreses.
- Exigir informació sobre el procés de producció.
- Reducció del cost energètic en electrodomèstics i aparells elèctrics.
- Promoure l’ús d’energies renovables i de la seva investigació.
- Promoure la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge.
- Prohibició de l’obsolescència programada.
ABANS D’ADQUIRIR ALGUNA COSA, PENSA:
Com, qui, on i amb quins recursos s’ha produït?
Realment ho necessito? Quant em durarà? Puc fer-ho jo mateix?
Puc compartir-ho o aconseguir-ho de segona mà?

El 29M és tan sols el començament.

15MENORCA

29-M
VAGA GENERAL I VAGA DE CONSUM
Hem deixat de ser ciutadans per a convertir-nos tan sols en consumidors.
Des del 15M creiem que ha arribat el moment de demostrar que no estem d’acord amb
un sistema pel qual tot i tots tenen un preu i en el qual l’economia ja no està al servei de
les persones, sinó que les persones estan al servei del capital. Se’ns neguen drets i
serveis socials argumentant que costen massa. El que en realitat volen dir és que per a
mantenir els marges de benefici de les grans empreses i dels bancs hem de sacrificar
encara més les nostres vides.
Sota l’absurda carrera del creixement econòmic constant com a única font del benestar
privat (i ara també del públic) ens hem acostumat a creure que la nostra única funció en
aquest món és guanyar i gastar diners. El capitalisme ens ha convençut de que és l’única
manera d’habitar aquest planeta. Vivim en un deliri consumista que ens porta a veure
com a màxim objectiu a la vida acumular objectes que no necessitem, inflar el nostre
compte corrent i tenir més que el nostre veí!
Això és l’èxit, i qualsevol altra aspiració passa a segon pla!
El dia 29-M, expressarem el nostre rebuig a la nova Reforma Laboral elaborada
unilateralment des del Govern central per a satisfer a l’empresa, necessitada de mà
d’obra barata i flexible, així com facilitar-los fotre’ns al carrer si “minven” els beneficis.
Però també volem mostrar el nostre rebuig a un sistema que no té en compte a les
persones, sinó tan sols a la seva capacitat per adquirir productes que moltes vegades ni
tan sols necessiten. I tot això quan milions de persones no poden satisfer les seves
necessitats bàsiques i explotant els recursos mediambientals del planeta sense cap
mesura.
Siguem intel·ligents i aturem això!
Debem, com a ciutadans conscients i responsables, sortir al carrer i exercir el poder
polític real que tenim. Reclamar, no tan sols la derogació de la nova Reforma Laboral,
sinò canvis sistèmics, reals, sostenibles i que busquin avançar en els drets socials.
No volem pedaços. Volem un model diferent, uneix-te!

EL 29-M, NO CONSUMEIXIS!

