Cridada a la mobilització contra el G7
i el seu món
Què és el G7?
El G7 reuneix les 7 potències econòmiques occidentals (USA, Japó, Alemanya,
França, UK, Itàlia i Canadà). Estableix una jerarquia entre els pobles: els que són
grans potències; els que estan ideològicament alineades, d'una banda, i els que estan
apartats, per un altre. Perquè no té legitimitat, des del principi el G7 va ser posat en
dubte.
El lliure mercat, la desregularització i el manteniment de l'austeritat dels pressupostos
dels Estats que conformen el G7, han recolzat la desigualtat social fins a un punt que
no havíem conegut en els últims 100 anys. Les cimeres del G7 són el símbol de la
superioritat de les potències econòmiques occidentals i tenen com a objectiu
consolidar els interessos que millor li convé al capital. Dins d'aquest marc, decideixen i
imposen a altres pobles les polítiques econòmiques i financeres.
Aquesta cimera del G7 tindrà com a particularitat que es realitzarà a Euskal Herria. Per
això, es donarà veu a la resistència dels oprimits pel capitalisme, del hetero-patriarcat i
l'imperialisme. La voluntat arrelada i viva d'un poble que vol construir un altre món
gràcies a la solidaritat.

El món del G7
L'objectiu de la cimera del G7, des de fa temps, ha estat fer front a les contínues crisis
del capitalisme imposant al món el rígid marc del neoliberalisme. La necessitat actual
dels participants del G7 és trobar la solució per superar les conseqüències de les
polítiques desenvolupades en els últims 40 anys. No obstant això, la falta d'estabilitat
internacional, les diferents crisis generades, l'absència de presa de decisions a causa
dels forts interessos capitalistes i el no abordament dels problemes d'arrel, posa en
dubte la falta d'eficàcia d'aquests cimeres. La cimera del G7, realment és una
operació d'imatge ja que suposa un tremend cost econòmic (en 2018 va costar uns
500 milions de dòlars).
El G7 simbolitza la situació greu del món i les seves característiques són tan clares
com a indiscutibles:









el canvi climàtic
la contaminació del medi ambient i la reducció de la biodiversitat
l'augment de les diferències entre els pobles i les classes socials
les guerres imperialistes, el foment dels conflictes i l'empobriment de milions de
persones
les migracions obligades i el tancament de les fronteres dels països rics
l'expansió dels autoritarismes, els fonamentalismes religiosos i les idees
racistes
les polítiques neoliberals que promouen l'augment de la violència masclista
l'expropiació dels pobles i els territoris com a conseqüència del domini de les
transnacionals

A una gran part de la humanitat se li han denegat els drets bàsics reivindicats a la
Declaració Universal dels Drets Humans. Per alguns pobles, aquests drets, no són
coneguts o són violentament oprimits i, a més, encara se'ls nega el seu dret a
l'autodeterminació. Això, també es produeix en la pròpia Europa. Les polítiques
d'austeritat danyen la vida i les condicions laborals de forma permanent als països rics
del G7.
Avui dia patim una crisi general en diversos nivells: social, polític, mediambiental, de
cures, geopolítica... que ens fan qüestionar la nostra esperança de vida

En 2019 quins seran els temes principals?
Tots els anys, amb la finalitat de fer front a les crítiques sobre la seva legitimitat, el G7
treu a la llum temes d'actualitat i convida als organismes de la societat civil a
debatre'ls. En realitat, els dirigents del G7 mai han complert les decisions acordades. A
les declaracions, que es produeixen al final de les cimeres, s'enumeren objectius
idíl·lics que mai s'han convertit en mesures concretes i obligatòries: ajudes al
desenvolupament (Escòcia 2005), paradisos fiscals (Irlanda 2013) o mostrant-se a
favor dels drets dels migrants i els refugiats mentre es defensava enfortir els controls
fronterers basant-se en els interessos dels estats (Itàlia 2017). Hi ha multitud
d'exemples d'això.

Què ocorre al territori on es produeix el cim del G7?
Al territori on es reuneix el G7 les llibertats públiques són àmpliament retallades; com
per exemple la lliure circulació i el dret a manifestació. Durant nombrosos dies, es
produeix un autèntic Estat de lloc i una ocupació policial asfixiant ( es preveuen uns
15.000 militars i policies).
Per què hauríem d'acceptar tot això sense protestar?
Ningú més que els propis integrants del G7 creuen en la seva utilitat. Ningú més ho
accepta. És un malbaratament de diners públics sense sentit i la millor solució seria la
seva dissolució.

Creant un altre món des d'EH
Hem de canviar el món des de l'arrel per això ens movilitzarem l'agost de 2019 contra
el que simbolitza el G7. És possible i urgent que construïm un altre món; i ens
correspon des d'Euskal Herria fer una aportació en aquest camí. En els últims anys,
s'han anat produint diferents activitats i mobilitzacions a favor d'un canvi de model:
contra el canvi climàtic, a favor de la lliure circulació de les persones, a favor dels drets
dels/es treballadors/es, des del feminisme, a favor de la diversitat cultural i idiomàtica,
contra la guerra i a favor de la pau, diferents projectes d'autogestió...
En aquest sentit, alhora que rebutgem la presència del G7, ens agradaria impulsar la
reivindicació del canvi social.
Ens mobilitzarem per protegir altres models i per construir altres alternatives, tenint
com a base la justícia social, la solidaritat i la igualtat i a favor d'un món que tingui una

realitat concreta.
aquestes àrees:








Estan en marxa en diferents parts del món

els models per a

Per trencar amb la lògica capitalista basada en l'explotació.
Per acabar amb el patriarcat i amb la distribució laboral segons el gènere.
A favor d'un model de vida que respecti l'ecosistema i una acció eficaç contra el
canvi climàtic.
Antiimperialisme per crear un món basat en el internacionalisme i en la
solidaritat entre els pobles, també a favor de la desmilitarització.
Per decidir democràticament tot el que té a veure amb l'organització de la vida
en comú i per defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles.
Per garantir la diversitat de cultura i llengua.
Per lluitar contra totes les classes de racisme i per reconèixer a tots els
habitants del planta tots els drets.

A totes les organitzacions que se sumen a aquesta crida, els convidem també a
integrar-se en la plataforma i cridem a totes les persones, tant d'aquí com d'altres llocs,
a mobilitzar-se perquè puguem unir totes les nostres forces contra el G7 a l'agost de
2019.

No al G7!
Creant un altre món des d'Euskal Herria
Plataforma d'Euskal Herria

