
En els últims 10 anys han estat assassinats 8 dirigents de SINALTRAINAL

(Sindicat Nacional de la Indústria de l'alimentació en Colòmbia), 2 dirigents han

hagut d'exiliar-se i altres 48 han patit el desplaçament forçat.

També en altres països (Guatemala, Filipines, Pakistan, Índia, Veneçuela, etc) els

moviments socials acusen a Coca-cola d'utilitzar, directament o a través de les

seues filials, l'assassinat, la violència, la corrupció, l'incompliment de les lleis

laborals, per a aconseguir les seues finalitats econòmiques.

En Estats Units la multinacional ha estat denunciada per discriminació racial, per

atemptar contra la salut pública, per danys ambientals, per contaminació genètica i per contaminació de

l'aigua.

Son productes Coca-cola (entre altres) les begudes de les marques: Aquarius, Bonaqua, Coca-Cola, Fanta,

Minute Maid, Nestea, Powerade, Sprite, etc.

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Als anys 70 va regalar llet artificial per a bebès en països pobres sense condicions

adequades d'aigua potable, interrompent la lactància materna, fet que va provocar

milions de morts de bebés. UNICEF estima que actualment prop d'un milió i mig de

xiquets moren tots els anys a causa dels efectes, directes o indirectes, de l'alimentació

amb biberó.

Acords d'explotació amb productors locals de cacau que deriven en treball infantil,

comerç injust de cafè, ús d'oli de monocultiu de palma, maltractament animal i ús de transgènics en desenes

dels seus productes. Entre les empreses proveïdores d'oli de palma de Nestlé està la multinacional Sinar Mas,

la major responsable de la destrucció dels boscos d'Indonèsia.

Jutjats al Tribunal Popular dels Pobles per casos de paramilitarisme a Colòmbia amb 11 sindicalistes de

Cicolac S.A. assassinats

L’any 2005 la seva facturació arribà a 999 milions d’€. Gestiona més de

140.000 tones anuals de peix, està present a més de 30 països i disposa de més

de 120 vaixells que pesquen a tot el món.

En 2007, un 28% de les poblacions de peixos seguides per la FAO estaven

sobreexplotades, esgotades o s'estaven recuperant després d'haver estat

arrasades. Altre 52% de les poblacions de peixos estaven plenament explotades.

Únicament un 20% dels recursos pesquers estaven moderadament explotats.

Això considerant que els estudis realitzats per la FAO son dels més optimistes.

BANCA

És un gran finançador de projectes amb fort impacte ambiental, social

i humà doncs fins i tot finança armes i la seua exportació, a molts

règims i països en conflicte.

Mines a cel obert a explotacions petrolieres en plena selva

amazònica (Yasuni, Camisea, etc) que suposen deforestació, desplaçaments de comunitats i pol∙lució per

deixalles tant de petroli i aigües de formació com de cianur i mercuri en el cas de les mines d'or de

Yanacocha.

Finança a uns de les majors fabricants mundials d'armes (incloses les nuclears): Boeing, EADS i Thales,

sent accionista de manera directa o indirecta d'empreses espanyoles d'armament com Indra, Ibérica del

Espacio, Rymsa, Inmize, Hisdesat i CESCE.

El BBVA és investigat pel mateix FBI i en els tribunals de l'Audiència va ser acusat de blanqueig de diners

provinents de narcotràfic.

INDÚSTRIA ENERGÈTICA

Ha causat abocaments i greus danys al medi ambient a Equador, Argentina i

Bolívia, ha violat els drets de comunitats indígenes, i ha estat acusada de

fomentar la violència a Colòmbia.

Ha causat danys culturals (per exemple, operant en llocs considerats sagrats

pel poble guaraní) i ambientals: deforestació, destrucció de flora i fauna silvestre,

contaminació i erosió del sòl. Tot això ha acabat afectant als mitjans de vida de

les comunitats guaraníes.

Contaminació de les comunitats maputxes Kaxipayiñ i Paynemil.

INDÚSTRIA TÈXTIL

Sous miserables en fàbriques de països com Xina o Indonèsia.

Violacions massives dels drets humans cap als seus empleats

Ambdues empreses se serveixen de l'explotació en

països com Xina o Indonèsia amb sous de 17 cèntims

d'euro l'hora.

Treballadores d'Adidas d'El Salvador van informar

que havia xiquets de 12 anys fent hores extra i

dormint al terra de la fàbrica fins al començament de la següent jornada laboral.

Assetjament i discriminació sexual cap a les treballadores.

Acomiadaments, amenaces i maltractaments als treballadors afiliats a sindicats independents.

Existeixen altres marques amb denúncies similars com Tommy Hilfiger, o totes les tendes de la marca

espanyola INDITEX (Zara, Pull&Bear, Bershka, Lefties, Stradivaruis, etc.).

Accions o omissions que contribueixen a la deterioració de les

condicions de vida i salut física i mental d'una part creixent de la

població nicaragüenca i guatemalteca.

Violacions greus i massives dels drets laborals dels seus treballadors.

Frau o engany als seus usuaris a l'assumir compromisos de responsabilitat social que més tard

incompleixen flagrantment en països com Nicaragua i Guatemala.

Manca d'inversió en enllumenat públic i en les xarxes de distribució, danys a la propietat privada per falta

d'inversió, riscos, altes tarifes, no instal∙lació d'energia en assentaments, etc.

Aquests son tan sols uns exemples d'algunes de les empreses multinacionals que tenen grans negocis a

països empobrits. Hi ha molts més, informa't.

La Caixa es va fer amb una porció del control del Trade Bank of Irak. Aquest banc

gestiona i avala tant les operacions d’exportació de petroli cap a l’estranger com els

negocis de reconstrucció duts a terme per transnacionals. No té cap mena de límit ni

condició, ni sobre el volum del petroli exportat ni sobre les divises que se n’obtinguin.

En definitiva, els guanys de les operacions financeres per petroli i reconstrucció d'Iraq

se’ls emporta, entre altres empreses, La Caixa.



+ info:

Consume hasta morir: www.letra.org

Repsolmata: http://repsolmata.ourproject.org

ODG: www.odg.cat

Corp Watch: www.corpwatch.org

Enlazando alternativas: www.enlazandoalternativas.org

Kaos en la red: www.kaosenlared.net

Rebelion: www.rebelion.org

La Haine: www.lahaine.org

Observatorio de Multinacionales en América Latina: www.omal.info

El libro negro de las marcas (llibre, és pot descarregar en format pdf en internet)

Propostes

- Reduir el consum (elèctric, roba, automòbils, mòbils, ordinadors, supermercats, envasos, etc... )

- Procurar alimentar-se de productes naturals, locals i d'estació.

- Refusar productes de la indústria alimentària (llaunes, congelats, transgènics, precuinats, etc...)

- Consumir conscientment, informant-se de si el que consumim destrueix la natura, si hi ha explotació

laboral, explotació infantil, etc...

- Reutilitzar i reciclar, no tirar coses que encara ens podrien servir.

Alternatives

- Comerç just: Hi han productes com la xocolata, el café, el sucre i les artesanies, que garanteixen unes

condicions laborals dignes en el seus llocs d'origen.

- Xarxes de consum: Productes locals, de temporada, conreats sense químics i apropant la distància entre

productors i consumidors

- Recuperació de sabers i intercanvi de coneixements.

- Reduir el temps d'oci consumista en propostes més creatives, com anar a la serra a gaudir gratuitament de

la natura, aprendre a fer productes necesaris per a viure (conserves, sabons, coques, etc...), cosir, fer

música, llegir, apagar la tele, fer paelles, somniar col.lectivament, etc.

- Pensar en els que vindran darrere i adonar-se de la merda de món que estem deixant-los.

- Plantejar-se si necessitem tindre polítics que ens prometen meravelles i ens embruten l'anima fent-li el

favor a les empreses, en contra de la gent i la natura.

- Teixir coses comunes i col.lectives, restablir el debat públic, recuperar espais on poder relacionar-nos al

nostre ritme.

- Treballar la reflexió i el sentit crític, denúnciar tot alló que no ens agrade i lluitar pel que creiem just.

- Caminar cap a la sobirania alimentària i cap a l'autogestió de totes les facetes que afecten a les nostres

vides.

MORT AL CONSUMISME I PRÒSPER ANY NOU !!!




