Barcelona Consensus: Temes clau
Considerem que amb aquests 5 temes clau es poden plantejar propostes sistèmiques sobre
una nova organització global que, partint del món que volem (sistema de valors), ens situï en
el món finit que tenim (sistema ecològic), per a veure com volem organitzar-nos (sistema
polític), com volem administrar-nos (sistema econòmic) i com volem comunicar-nos (sistema
comunicatiu).
Les aproximacions des d'un sol tema, o des d'un conjunt de problemes, sovint ens fan perdre la
visió de conjunt necessària per afrontar un canvi global, a l'alçada de les oportunitats que ens
brinda la crisi global.

El procés no pot limitar-se a consensuar propostes per combatre la crisi financera, però
tampoc pot tractar de tots els problemes d'organització social o d'impacte de la crisi global. Es
tracta de centrar-se en els valors i objectius, així com en les regles de joc dels sistemes
ecològic, polític, econòmic i comunicatiu, principalment des de la perspectiva mundial.

Davant de la crisi global del sistema socioeconòmic, del model de civilització, no n'hi ha prou
amb buscar sortides a la crisi financera, a la crisi econòmica, a la crisi energètica o alimentària.
Volem repensar el sistema en el seu conjunt, i per això ens plantegem 5 preguntes per que
puguem plantejar propostes com respostes als 5 temes clau.
Tema 1. Valors i Objectius: Quin món volem? Propostes de noves visions, valors i objectius
globals.
Tema 2. Ecologia i Població: Quin món tenim? Propostes per a viure en un món finit: recursos i
població.
Tema 3. Política i seguretat: Com volem decidir? Propostes d'organització política global.
Tema 4. Economia i Finances: Com volem administrar-nos? Propostes d'organització
econòmica i financera global.
Tema 5. Comunicació i Cultura: Com volem comunicar-nos? Propostes d'organització de la
comunicació i la cultura global.

Tema 1. Valors i objectius

Quin món volem? Propostes de nous valors i objectius globals.
• Quina és la visió del món que creus que pot ser compartida per tots?
• Quins són els valors humans que poden ser un patrimoni comú de les dones i els homes de
tot el món?
• Quins valors de les tradicions ancestrals hem de recuperar com valors globals?

• Quins són els grans objectius compartits que la humanitat pot tenir avui?
• Què creus que volem dir amb "pensa global i actua local"?
• Quin és aquest pensament global?

Tema 2. Ecologia i població
Quin món tenim? Propostes per a viure en un món finit: recursos i població.
• Com evitar el creixement il·limitat en un planeta finit?
• Quines densitats de població i amb quina petjada ecològica són sostenibles?
• Què cal canviar perquè el 20% de la població mundial no acapari i espatlli el 80% dels
recursos i el 80% de la població no hagi de malviure amb el 20% dels recursos?
• Si creus que estem en una situació d'emergència planetària per la crisi global -alimentària,
climàtica, energètica, financera, econòmica...- què podem fer per a convertir la crisi en
oportunitat?
• Què podem fer com persones treballadores, com consumidores, com estalviadores, com
votants...?
• Què i com hem d'exigir als governs, a les organitzacions internacionals i a les empreses?

Tema 3. Política i seguretat
Com volem decidir? Propostes d'organització política global.
• La democràcia formal, representativa, és el menys dolent dels sistemes polítics?
• Quin sistema cal per gestionar les actuals societats complexes, globalitzades, formades per
milions de persones?
• Com enfortir a les persones perquè puguem intervenir en les decisions comunes?
• Com organitzar el sistema polític perquè pugui estar a l'alçada dels reptes que vivim?
• Com podem decidir en els diferents àmbits: locals, nacionals, regionals, mundial? Amb el
mateix sistema de participació o amb sistemes diferents?
• Què fer amb les institucions internacionals nascudes de la segona guerra mundial? Com
transformar-les o com substituir-les?
• Com lluitar contra els poders fàctics, els poders a l'ombra i la corrupció que tergiversen els
interessos de les majories?

Tema 4. Economia i finances
Com ens volem administrar? Propostes d'organització econòmica i financera global.
• Quina és la funció de l'economia: la bona administració per a subvenir les necessitats
sostenibles i responsables de tot el món, en un món finit, o la de buscar la maximització de
beneficis crematístics dels accionistes de les empreses transnacionals?
• Com hem d'organitzar la bona administració econòmica en els diferents àmbits: locals,
nacionals, regionals, mundial?
• Quines funcions poden tenir les administracions públiques en l'economia?
• Quines funcions poden tenir les empreses socials, solidàries i familiars en l'economia?
• Quines funcions han de tenir les empreses transnacionals en l'economia?
• Com evitar que el poder dels diners decideixi més que el poder de la ciutadania?
• Quines limitacions ha de tenir el sistema financer perquè no perjudiqui l'economia real?
• Com fer compatibles i complementàries l'economia pública, l'economia privada i l'economia
social?

Tema 5. Comunicació i cultura
Com ens volem comunicar? Propostes d'organització de la comunicació global.
• Com evitar que 7 grans empreses controlin el 70% del sistema d'informació i comunicació
mundial?
• Com fer compatible el dret a la llibertat d'expressió, la regulació pública i els interessos de les
indústries culturals que es converteixen en un influent actor polític no triat?
• Com garantir el dret a la informació veraç?
• Com evitar la manipulació de la informació?
• Com convertir els mass-media en un bé públic, en un sistema que, en lloc d'entretenir-nos i
dispersar-nos, ens faci conscients dels reptes que afrontem i ens ajudi a trobar i compartir
solucions?
• Com impedir que la publicitat sigui "propaganda" que incita al consumisme insostenible i
condiciona -amb el seu finançament- els continguts i els programes dels mass-media?

