EL CAPITALISME DESTRUEIX

EL PLANETA
El capitalisme és un joc, i els i les que van guanyant decideixen les regles. El
reglament però, no diu res sobre el canvi climàtic, la extinció de les espècies, els
patrons climàtics extrems, o qualsevol dels altres desastres interconectats que ara
estem començant a experimentar.
Demanar a aquelles persones que van guanyant el joc que canvïin les regles per a que
tots i totes poguem guanyar és un exercici inútil. La nostra única opció és acabar
amb les regles i trencar el joc. Només aleshores serem lliures de construir una
societat sostenible, basada en la solidaritat, l'ajuda mútua i una relació respectuosa
amb el nostre entorn.

Llavors, quin és el problema amb el capitalisme?
El capitalisme, sigui verd o neoliberal, requereix la promesa d'expansió constant.
Però com a sistema econòmic és completament inestable, i sovint veiem el que passa
quan les demandes expansionistes no poden ser realitzades: recentment a 2008, però
notablement durant la dècada de 1920, quan el capitalisme global gairebé va colapsar.
Una vegada i una altra, l'estat ha recollit les peçes i s'ha assegurat de que seguim
extraient recursos limitats, contaminant el planeta, consumint coses que no necesitem
i veient com el nostra estàndar de vida cau.
Aquesta fanàtica necessitat d'expansió constant i de competició al mercat crea un
cicle en el que els sous han de baixar per mantenir els beneficis alts, que significa
que els preus haurien de baixar per mantenir el consum, que aleshores obliga que
baixin els costos de producció i distribució mitjançant:
•
•
•

•
•
•

Pressió política per acabar amb els controls estatals costosos (sovint fent
servir retòrica negacionista del canvi climàtic)
Abocar els costos de la producció bruta en les comunitats locals i globals
No invertir res en tecnologies i infraestructures noves, especialment
aquelles beneificioses per a la comunitat, perque no aporten beneficis a curt
termini
Mantenir les pràctiques destructives degut als alts costos de canviar a unes
més sostenibles
Mantenir els treballadors i treballadores desorganitzades perquè no puguin
fer pressió per adoptar pràctiques socialment beneficioses
Invertir quantitats creixents en publicitat per convèncer la gent de que la
seva auto-realització només es pot aconseguir mitjançant el consum de
productes i serveis, enlloc de la conexió amb la comunitat i del seu propi
valor.

I nosaltres hem de reconèixer que reproduïm les regles del joc capitalista. Les
estructures de patriarcat, la supremacia blanca, el nacionalisme, el capacitisme i
la cisheteronormativitat ens mantenen dividits entre tots. Veure les persones
migrants i refugiades com a enemigues és prendre la postura de peó en un joc que mai
guanyaràs. Només quan reconeixem que la nostra diversitat prové del nostre interès
comú de viure vides satisfactòries, podrem unir-nos per fer-ho realitat per a tothom.

Què és el

?

El Front Anticapitalista Verd (FAV) és una agrupació per a aquelles persones que
reconeixen les arrels capitalistes de la catàstrofe ecològica i mediambiental, i per
a qui s'adona que no és una opció intentar arribar a un acord amb aquelles persones
els interessos de les quals són completament contraposats als nostres (la classe
capitalista, l'estat, la policia).
Agrupem anticapitalistes de tots els colors, ja siguin anarquistes, comunistes,
socialistes o simplement aquells i aquelles que saben que el capitalisme ha de ser
destruït. Com un grup divers realitzem accions diverses, des d'oposar-nos a narratives
capitalistes fins a organitzar els treballadors i treballadores, des de participar
en manifestacions fins a sabotejar infraestractures de fracking.
Entre tots i totes podem construir un moviment que no demana una forma del capitalisme
més simpàtica, sinó un que construeixi alternatives a l'economia de mercat, que acabi
amb les estructures destructives del capital i rebutji l'òbvia mentida de que “no
existeix cap alternativa”.
Creiem que sense l'escassetat imposada pel capitalisme i l'alienació i l'aïllament
que aquest causa seriem capaços de construir comunitats que poguessin satisfer les
necesistats de tothom, mantenint al mateix temps el nostre impacte mediambiental a
un nivell gestionable, mitjançant pràctiques concienciades, sostenibles i raonables
sobre cultiu d'aliments, capturant energia neta i proporcionant refugi, comfort i
seguritat per a tothom
També tindriem temps i energia per lluitar contra la destrucció del medi ambient que
el capitalisme ja ha causat, buscant noves idees, técniques i tecnologies que no
estiguin motivades pels beneficis.
Les opcions són clares: un futur on puguem florir o l'infern capitalista que ens
espera si no fem res!

A LA WEB
greenanticapitalist.org

A FACEBOOK
facebook.com/Gafront

A TWITTER
twitter.com/FrontGreen

