Está na hora de nos unirmos! Encontro no verão de 2017 na Alemanha

MOVE
criar o futuro juntos, aberto, na confiança, com emancipação
… criar o futuro juntos
O sistema econômico que domina nosso mundo chegou ao fim. Cada vez mais pessoas estão
entendendo isso e temem pelo futuro. Mas as respostas dos partidos de esquerda não passam de: “a
gente faz com que as coisas sejam um pouco menos más”, e deixam o campo livre aos avanços da
extrema direita populista.
Vemos a necessidade absoluta de nos opor contra essas correntes com um movimento do qual todas as
pessoas possam participar. Queremos viver juntos em sociedade, não uns contra os outros.
Não nos deixamos cegar por ideologias nacionalistas, não cremos que seja possível que caibamos em
gavetas, ao contrário, queremos respeitar e considerar as características de cada ser humano. Uma
parte óbvia do movimento é sermos abertos e críticos com nossos próprios mecanismos, para podermos
iluminar temas aparentemente tabus como o poder e a hierarquia.

... escapar da obsessão pelo crescimento
A preservação do nosso planeta e a coexistência pacífica são incompatíveis com um sistema
econômico baseado na exploração das pessoas e do nosso planeta, que somente pode sobreviver
graças a um crescimento permanente – e no qual cada vez mais pessoas são excluídas quando não
podem ser “valorizadas”. O clima não está ficando somente mais extremo na atmosfera, mas também
na terra, onde os conflitos são aquecidos com altos custos de armamento e o fomento da guerra. Desde
que lembramos, esse sistema mata milhares e quase um bilhão de pessoas passam fome, enquanto um
terço dos alimentos é desperdiçado.
Nós preferimos mudar o sistema invés o clima, e não ser parte de uma sociedade que considera a
natureza como um recurso e os animais como carne, que não deixa tempo para o cuidado de crianças
e anciões e avalia as pessoas somente por fatores de custo e rendimento.
Nós vamos iniciar um novo caminho.

...viver a utopia
Compartilhamos a visão de superar as relações humanas de isolamento e desenvolver novas formas de
convivência. Ao compartilharmos abertamente as necessidades e talentos pode surgir uma nova forma
de relações humanas, que reconhece nossa individualidade como base de nossas interações e que
considera nossas diferenças como enriquecimento de nossas experiências.
Os desafios do nosso tempo não podem ser tratados por separado e não podem ser resolvidos por
indivíduos ou por partidos. Queremos desenvolver formas de convivência que permitam uma vida digna
para todas as pessoas.
Conscientes de que somos dependentes dessa terra e uns dos outros, estamos profundamente
convencidos que podemos viver de acordo com nossas necessidades e capacidades. Alguns entre nós
o chamam viver livre de dinheiro, outros de Ecommony, bem comúm ou economia solidária, a sua vez
outros falam de intercâmbio incondicional. Mas ao invés de discutir sobre o significado dos conceitos
reinventamos o mundo: festejamos o experimento da utopia vivida para enfrentar os problemas globais
de nosso tempo, além das fronteiras nacionais.

Nos encontramos no verão de 2017!
Você se sente chamado/a? Participe do desenvolvimento desse encontro!
Informe-se em por@move-utopia.de

