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Nous Finançaments

El repte principal que sen’s presenta és el Repartiment Equitatiu de la riquesa, tant desigual
en aquest moment. Per tant considerem que hauria d’existir una Renda Mínima Garantida
per qualsevol èsser humà només pel fet de nèixer. Aquesta renda, seria sufragada pels
impostos que les màquines i robots pagarien. ( una seguretat social que pagarien les
màquines, donat que també treballen, ocupen llocs de treball substituint persones, que
d’entrada estarien cotitzant ).
Un altre tema principal és que els projectes de Cooperació internacional tenen un sistema
de funcionament que fa perdre recursos pels projectes degut a la manera que s’han de
justificar els fons. ( el tema factures, per exemple. Comunitats on no es fan factures i s’ha
d’anar a un lloc més car per tal d’obtenir les factures corresponents ) S’hauria de veure si el
projecte és Micro, Petit, Mitjà o Gran. Els projectes Micros i Petits haurien de poder gestionarse de manera més ágil i no tant burocrática, tot segons dimensions i segons el territori.
Per altra banda, ens trobem amb molts problemes de desigualtat de gènere. També s’ha de
tenir en compte alhora de treballar amb les contraparts, perquè en molts casos, les mateixes
contraparts discriminen les dones de la seva comunitat ( menys sou encara que les
contractin per la mateixa tasca, menys feines perquè consideren que haurien d’estar a casa
amb els fills..etc ). És una tasca de sensibilització constant.
Per tant, podríem dir que tot ho engloba un bon pla de SENSIBILITZACIÓ Global, que abarqui
molts àmbits ciutadants, hem de poder fer entendre a la societat civil del mal anomenat
primer món que sense una societat més justa anem abocats a una situació insostenible a
nivell mundial
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