Una situació que coneixes bé
Empreses que han parat la seua activitat, expedients de
regulació d'ocupació temporal (ERTO) que afecten milers de
treballadors, petits comerços de barri, la majoria d'ells negocis
familiars, que «tanquen la persiana», un sector turístic que ha
frenat en sec, les arts escèniques en una «apagada artística»
sense precedents, sales i festivals de música cancel·lats,
treballadors/es que realitzen les seues funcions sense les
mesures de seguretat necessàries, empleades de la llar sense
llar que atendre...
La desescalada ha començat però l'evolució de l'economia és
una incògnita.
Això mateix s'està produint en molts llocs del món.

Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el
treball decent per a tots

Què pots fer tu?
• Tant si has d'acudir físicament al teu treball, com si
estàs a casa teletreballant, recorda que la teua labor és
important, que moltes persones respecten el teu bon
fer.
• Solidaritza't, mostra empatia amb totes les
persones que estan passant per moments difícils. Hi
ha molta gent que ha perdut o pot perdre la seua
ocupació.

Enmig d'aquesta inesperada i complicada situació que vivim,
els governs han anunciat «plans econòmics» per a esmorteir
l'impacte del coronavirus: crèdits i liquiditat a les empreses,
ERTO, foment del teletreball, etc. Però al costat d'aquestes
mesures econòmiques, han sigut necessàries també mesures
socials importants: moratòria en el pagament d'hipoteques,
garantia a les famílies vulnerables que no patiran talls de llum,
aigua o telecomunicacions, assistència a les persones sense
llar, etc., i està més a prop que mai l'establiment d'una renda
bàsica per a les persones que ho necessiten.
Sorgeix ara la pregunta: de quin creixement econòmic
parlem?
Per descomptat, és ara quan emergeixen amb més força les
veus d'experts que, des de fa temps, defensen un model
econòmic que no vulnere els drets socials de les persones,
respecte el medi ambient, tinga en compte els límits del
planeta i aposte fermament per la sostenibilitat. Parlem d'una
economia que estiga al servei de les persones, que garantisca
la salut pública universal, l'accés a l'aigua, l'energia, l'educació
de qualitat, la salut, l'habitatge, una alimentació saludable i de
qualitat, una ocupació digna, etc. En deﬁnitiva, un model
econòmic inspirat i impregnat pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Una vegada superem la crisi
sanitària, tindrem per davant el repte de construir aquest
model econòmic i social més sostenible, solidari, just i
igualitari. Un repte en el qual hem de participar totes les
persones, i en què l'educació ambiental per a la sostenibilitat
ha de jugar un gran paper.
#joemquedeacasa
#sempreducacióambiental

• Cuida els teus comentaris en XXSS i grups de
WhatsApp. Són moments delicats i tothom està molt
sensible.
• Tingues sempre presents els ODS, converteix-los
en font d'inspiració per a les teues decisions.
• Uneix-te i col·labora amb associacions que lluiten
contra les formes actuals d'esclavitud, treball forçat,
tràﬁc de persones, etc.
• Tingues en compte que el nostre món ha de ser
més just, més sostenible i solidari, o no serà.

• ODS 8
• ONU, ODS 8
• Economia circular
• Emergència climàtica, decreixement i treball
• Plurivers: un diccionari del postdesenvolupament
• La pandemia i el sistema mundo

