Mulheres e Economía Solidária :
emancipaçao o democracia da
diversidade?

Pergunta

Cual è o nexo entre a Mulheres e a
Economia Solidaria?

Pergunta

O que é a Economia Solidaria ?

Forum Brasilerio da Economia Solidária www.fbes.org.br
Economia Solidária pode ser definida considernado tres dimensoes:
Economicamente, é um jeito de fazer a atividade econômica de produção, oferta
de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e
na cooperação, o que chamamos de autogestão.

Culturalmente, é também um jeito de estar no mundo e de consumir (em casa,
em eventos ou no trabalho) produtos locais, saudáveis, da Economia Solidária,
que não afetem o meio-ambiente, que não tenham transgênicos e nem
beneficiem grandes empresas. Neste aspecto, também simbólico e de valores,
estamos falando de mudar o paradigma da competição para o da cooperação
de da inteligência coletiva, livre e partilhada.
Politicamente, é um movimento social, que luta pela mudança da sociedade, por
uma forma diferente de desenvolvimento, baseado num desenvolvimento para
as pessoas e construída pela população a partir dos valores da solidariedade,
da democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos direitos
humanos.

Estado do Rio Grande do Sul,
Secretaria Economia Solidaria
“uma estratégia de desenvolvimento solidário, sustentável,
autogestionário, popular e coletivo, integrando democracia,
política econômica, social e ambiental, com enfoque na questão
de gênero e diversidade cultural, refletindo a partir de nossas
práticas, das experiências existentes de redes e cadeias na
Economia Solidária”
(DIFESOL n. 24, SESAMPE RS nov 2012)

Prof. Paul Singer
(...) o projeto é criar uma outra economia e uma outra sociedade,
fundamentalmente diferente do capitalismo: uma sociedade baseada
sobre a cooperaçao, justa e sustentável.
SENAES
Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e
trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer
levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o
grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem.

Schiochet/Edegar Brandes
uma relaçáo socioeconômica não capitalista. Nela ocorre
a apropriação coletiva (não separação capital-trabalho)
dos meios e condições de produção, ajuda-mutua e a
autogestão. A economia solidária não è somente uma
estrategia de organização econômica. Sua emergencia
está associada a própria dinâmica de mobilização da
sociedade civil pela democratização, luta por direitos e
busca de emancipação.

A ES não é só uma forma de gerar trabalho e
renda, a ES postula uma mudança dos
padrões nas relações:
Capital-trabalho
Empresa- territorio
Entre trabalhador@s:
Produçao-necessidades-consumo
Produçao-consumo-natureza

Ser cooperativa não garante as mudanças.
Para aplicar os conceitos da ES é necessário
um novo modelo de desenvolvimento.

(...) o projeto é criar uma outra economia e uma
outra sociedade, fundamentalmente diferente do
capitalismo: uma sociedade baseada sobre a
cooperaçao, justa e sustentável.
Paul Singer

(…) não se alcançará uma sustentabilidade aceitável
se não houver uma sensível diminuição das
desigualdades sociais, a incorporação da
cidadania como participação popular no jogo
democrático, respeito às diferenças culturais e a
introdução de valores éticos de respeito à toda a
vida e um cuidado permanente do meio ambiente.
Preenchidos estes quesitos, criariam-se as
condições de um ecodesenvolvimento sustentável.
Leonardo Boff

Existem alguns critérios para se tomar em conta quando
pensamos em projetos de ES que levem a um novo
modelo de desenvolvimento:

• Construir alianças entre atores (sindicatos,
instituiçoes, emprendimentos, movimentos sociais, das
mulheres, LGBT, raciais, indigenas...)
*Enfoques transversais simultâneos (gênero, geração e
produçao da renda, direitos, reproduçao da vida,
participação, poder, organização do trabalho)
*Autonomia: o governo tem os seus projetos, nós
podemos ter outros e complementá – los.
*Pensar estrategias, traduzir em programas e avaliar
resultados.

