No Devem!
No Paguem!

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
No Devem! No Paguem
Per què una auditoria ciutadana?
- Precedents ciutadans i institucionals (d’Equador a
Noruega i de Brasil a Filipines – passant per Zimbabwe,

Irlanda o Grècia)
-És repicable el cas d’Equador a Catalunya o l’Estat

espanyol?
-Ciutadana, participativa, educativa i empoderadora –

l’auditoria com a excusa i com a punt de partida
-L’auditoria ciutadana del deute, és LA solució?

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
No Devem! No Paguem
Qui som?
Un moviment ciutadà de persones
Funcionem de forma autogestionada a
partir de nodes locals distribuïts per tot
el territori espanyol, per treballar en
xarxa, per comissions i grups de treball.
Què fem?
Una auditoria com a eina, com a procés, per evidenciar la il·legitimitat
del deute i sumar forces per a caminar cap al No pagament del deute

Què volem?
Sumar en el procés cap a un canvi radical del model econòmic i social,
basat en la transparència, la democràcia i la justícia social, denunciant
als culpables i exigint respoonsabilitats

A llarg termini volem contribuir a:
•Repudi del deute il·legítim
•Desmuntar un sistema econòmic injust i avançar cap a un nou
model social, econòmic, polític i humà que comporti el retorn de la
sobirania per al poble i la creació d’espais d’aprenentatge,
democràcia participativa i transparència
Per fer-ho ens marquem objectius a curt i mig termini:
•Educació popular, sensibilització i empoderament -> desmuntar el
discurs oficial

•Denuncia i exigència de responsabilitats a través de la movilització
•Exigir transparència dels comptes públics i participació ciutadana
•Vincular lluites, contribuir a la creació de base social contra el
deute i espais comuns de treball, tant a nivell local, català, estatal i
internacional

Què entenem per auditoria ciutadana?
Una eina …
… de participació ciutadana
… d’educació popular i empoderament
… d’anàlisi crític de la nostra realitat (totes som expertes)
… de denúncia i exigència de responsabilitats
... de movilització i enxarxament
… de construcció d’alternatives
... Per reprendre el control de l’economia, de la política i de
les nostres vides
AUDITORÍA CIUDADANA

Difusión de los datos
Análisis de Datos

Análisis
Preliminar

Preparación de
Campaña

Informe: NO PAGAMOS

Educación Popular

Exigir Responsabilidades
Acción Ciudadana

Però, què fa realment la PACD?
- Nodes autogestionats
- Comissions
- Nodes BCN, BDN, L’H, Vallès
- Assemblees quinzenals
- Comissions estatals
- Trobades estatals i internacionals -> Xarxa ICAN
- Línies de treball:
- Guia metodològica
- Anàlisi d’indicadors
- ¿Sabías qué …?
- Projecte foto, idees força,
rescat bancari, fiscalitat …
- Observatoris Ciutadans Municipals www.ocax.net
- Gènere

Work in progress:
Junio

Julio

Agosto

Deuda Ilegítima

Septiembre

Octubre

Rescates Bancarios

Noviembre

Diciembre

Enero

Políticas Fiscales

Febrero

…

Artículos prensa y opinión, difusión en redes y medios de comunicación, espacios aprendizaje y debate…

Aniversario
rescate bancario

Encuentro
Estatal

Elecciones
Alemania

“Política fiscal”
“Rescates Bancarios”

Preencuentro
ICAN - Londres

Semana
Internacional contra
la Deuda y la IFIs

Encuentro
ICAN

Libro:
“No Debemos,
No Pagamos”

Encuentro
Estatal

auditoriabcn@gmail.com
@auditoriaBCN
auditciudadana@gmail.com
@AuditCiudadana
facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda

www.auditoriaciudadana.net

