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Les joves amb les finances ètiques

Les entitats juvenils de Barcelona, tot i ser entitats sense ànims de lucre, generem

moviments econòmics, sovint força elevats, i n’hem de fer una gestió adequada.

Aquesta gestió dels recursos de l’entitat és una qüestió altament política, i hauria

d’anar alineada amb els valors de l’entitat.

Actualment, la gran majoria d’entitats juvenils de Barcelona, en la qual s’inclou el

CJB, opera amb una entitat bancària convencional, és a dir, amb una entitat que el

seu objectiu és maximitzar els seus beneficis econòmics sense tenir en compte

l’impacte que generen els mètodes que implementen per enriquir-se. Per maximitzar

els beneficis, la banca convencional inverteix i especula amb els diners dels seus

clients en aquelles àrees de l’economia que donen més rendibilitat, a continuació

exposem alguns exemples:

➢ Finançar el negoci de la guerra: el suport dels bancs finança la fabricació de

de cada 4 armes a escala mundial, els beneficis augmenten amb els

conflictes bèl·lics.

➢ L’especulació de l’habitatge: la banca convencional és propietària de milers

d'immobles buits arreu de Catalunya, i la impulsora de desnonaments

constants.

➢ Desigualtat nord – sud: Finançament de macroprojectes extractivistes al sud

global i donar crèdit a empreses que exploten les treballadores,

➢ Accés a la informació: el lobby de la banca convencional influeix en els

mitjans de comunicació i governs i utilitzen obres socials i fundacions per fer

ecoblanqueig bancari.

A més a més, la banca convencional fa una gestió opaca de les seves inversions i

els seus mecanismes de presa de decisions s'allunyen d’un model democràtic.

Des de fa ja uns anys, existeixen diferents entitats, tan bancàries com parabancàries,

que s’han allunyat d’aquest model que perpetua les lògiques del capitalisme

exacerbat. Les finances ètiques, més enllà de vetllar pel benefici econòmic, posen al
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mateix nivell l’impacte social i mediambiental que poden generar a partir del seu

exercici, sobretot amb els projectes que financen. Resumidament, podem reconèixer

les finances ètiques a partir d’aquests trets:

- Estructura organitzativa accessible i dret a participació de les persones i

entitats associades independentment del capital aportat.

- S’exclouen totes aquelles inversions que vulnerin els drets humans i la justícia

global.

- S’inverteix exclusivament en aquells projectes que passen una avaluació

ètica, per garantir que tots els projectes finançats tinguin un impacte social,

ambiental o cultural.

- Es facilita el crèdit a col·lectius sovint exclosos del sistema financer.

- Alta transparència, en particular a les persones i entitats estalviadores, que

són coneixedores dels projectes finançats amb els seus estalvis.

Com a entitats juvenils que gestionem un cert capital, és el nostre deure fer una

gestió responsable dels diners de les nostres entitats en coherència amb els valors

que ens defineixen, i creiem que el sistema financer que més ens representa ara

mateix són les finances ètiques. Les joves ens neguem a acceptar el sistema

bancari convencional, volem que els nostres diners col·laborin en la transforació

social i ambiental del territori, per això des del Consell de la Joventut de Barcelona

ens comprometem a:

● No seguir operant amb la banca convencional en tots els àmbits possibles de

la nostra activitat.

● Començar a operar amb la banca ètica en tots els àmbits possibles de la

nostra activitat.

● Acompanyar, a través del CRAJ, a les entitats juvenils de la ciutat que vulguin

fer la transició cap a les finances ètiques.

● Teixir aliances amb entitats que promouen les finances ètiques i generar

recursos destinats a les entitats.

Resolució presentada per Esplac i Escoltes Catalans
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