Vivemos em um Mundo de Abundância
Quando o compartilhamos e administramos . . .
como Comuns
Os Povos Indígenas, de todo o mundo, ao longo dos séculos, compreenderam e implementaram
esta ideia. Mantiveram uma conexão direta com a Natureza, que muitos de nós esquecemos ou
perdemos em grande parte. Em consequência desta falta de conexão e por não respeitarmos e
cuidarmos da natureza, estamos agora sofrendo de dificuldades econômicas, ambientais e muitas
outras.
O que podemos fazer – como indivíduos que trabalham em conjunto – para restaurar uma relação
adequada com a Vida? Como podemos nos assegurar de que todas as pessoas participem da
proteção, gestão e justa distribuição dos nossos recursos comuns, de maneira que toda a
humanidade e a Natureza possam prosperar?
A resposta está no manejo dos recursos de que todos nós precisamos de maneira aberta e
democrática, como comuns. Graças aos milhões de exemplos (consulte abaixo), não temos que
partir do zero.
Comuns têm três aspectos
! Comuns – recursos que a comunidade maneja ou produz coletivamente
! Administradores do Bem Comum/Comuneiros – os intervenientes que manejam e
produzem os recursos para todos os envolvidos
! Administração do Bem Comum – forma aberta e democrática de tomar decisões sobre
os comuns

A Ação dos Comuns na Organização das Nações Unidas foi constituída em 2009
para trabalhar em conjunto com outros grupos comuns de todo o mundo para criar comunidade e
economia mundiais com base em comuns. A data estabelecida para esta conquista é 2030. A
Ação dos Comuns vem se expandindo e agora trabalha com inúmeras Organizações não
governamentais (ONGs) na ONU como o Grupo dos Comuns visando defender de maneira
eficaz soluções para os problemas mundiais com base em comuns.
Nosso trabalho atual consiste em:
! desenvolver um Tratado de Sustentabilidade dos Povos nos Comuns;
! coordenar o trabalho dos Comuns através do processo dos Círculos de Disseminação
(consulte: http://sustainabilitytreaties.org e http://www.wideningcircle.org);
! criar uma Rede da Abundância através dos Comuns que nos capacitará, como
comunidades e redes de comuns, para o trabalho conjunto e troca de experiências.

Nossa estratégia: Exercer impactos nas estratégias políticas de cima para baixo através da
ONU, ajudando a Rede da Abundância através dos Comuns a se expandir até a base, a
economia e a comunidade mundiais baseada em comuns.
As maneiras como você pode contribuir – estão resumidas abaixo. Primeiro, porém, vamos
examinar o que é, de fato, a ideia dos comuns.
Coletivamente, todos nós criamos/construímos o mundo em que vivemos hoje mediante a soma
das ações que tomamos ou deixamos de tomar. Vale dizer que cada um de nós é um comuneiro
mundial, estejamos ou não conscientes disso. Quando tomamos ciência deste fato,
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compreendemos o quanto é essencial praticar de maneira ativa a arte de atuar e produzir em
comum e assim agir para o bem-estar de todas as pessoas e do planeta.
Atuar e produzir em comum é partilhar os nossos recursos e assumir responsabilidade conjunta por
eles. A meta é reforçar a autonomia e nos enriquecer a todos mediante as nossas iniciativas
combinadas – algo que nenhuma pessoa é capaz de fazer sozinha.
Atuar e produzir em comum ocorre da escala local até a global. Implica na responsabilidade de
partilha dos recursos dos quais todos nós precisamos em nossas famílias, comunidades e mesmo
com todas as pessoas do mundo.
Pode ser a manutenção de uma horta, a construção de um parque em uma área desocupada;
acordos entre pescadores para preservar as reservas pesqueiras que estão em declínio; professores
universitários que disponibilizam os softwares de uso educacional para todos no mundo via
Internet; pessoas de todas as partes do mundo compartilhando conhecimentos via Wikipédia;
criação de fundos públicos mediante a arrecadação de impostos para uso da terra e dos recursos
naturais em vez de tributar o trabalho e a produção de bens e serviços e também envolver todas as
pessoas do mundo no governo, desenvolvendo a participação nos processos das estratégias
políticas.
Um bilhão de pessoas é o número de integrantes registrados em negócios denominados
cooperativas, que têm propriedade coletiva e/ou gestão similar aos comuns. Entre elas encontramse cooperativas de crédito, bancos, supermercados, companhias de seguros de saúde e muitas
outras. As cooperativas em geral prosperam, malgrado os períodos de dificuldades econômicas,
porque todos os membros compartem as responsabilidades e contribuem e o resultado é o
benefício de todos.
Atuar e produzir em comum cria boa vontade, pois leva em conta as necessidades de todos. Cria
abundância porque as pessoas trabalham juntas no manejo e produção dos recursos de que todos
precisam. Quando a nossa atitude de atenção ao ambiente é a dos comuns, este se torna mais
saudável e sustentável. Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos se beneficiarão, porque
precisarão ter acesso à terra, aos recursos naturais, às águas salubres, ao ar e a todas as formas de
vida para sobreviver. Os Povos Indígenas viveram desta maneira durante as eras e muito podemos
aprender com eles.
VOCÊ pode ajudar a promover este processo de transformação do mundo
1)
2)

3)

4)

5)

Aprenda sobre os comuns. Faça um curso on-line, leia os nossos livros e artigos ou
participe de um seminário.
Junte-se ou forme você mesmo um “comuns” e compartilhe as experiências
estimulantes que teve com outros através dos boletins dos nossos diversos centros
de coordenação para os diferentes idiomas. Para saber mais, visite:
commonsactionfortheunitednations.org
Ajude o seu “comuns” a se conectar com a Rede da Abundância através dos
Comuns. Trabalhe junto para formar associações de proteção dos comuns e políticas
de finanças públicas com base em comuns que protejam os recursos comuns contra
os cercamentos.
Participe do nosso trabalho de defesa na Organização das Nações Unidas de uma ou
ambas as maneiras: aderindo à Rede de Ação Instantânea, que possibilita a
participação individual em conferências da ONU e a fazer o trabalho de defesa sem
sair de casa ou incorpore-se à equipe da ONU que trabalha nas Conferências da
ONU.
Influencie a política mundial associando-se às nossas equipes de pesquisa e/ou
redação de cartas de comunicação aos líderes mundiais e dirigentes da ONU. Você

2

6)

7)

também pode organizar atividades que exerçam influência sobre os seus próprios
governos.
Ajude a projetar, apoiar e implementar o Tratado dos Povos para a Sustentabilidade
através dos Comuns em http://sustainabilitytreaties.org e/ou participe do processo
dos Círculos de Disseminação dos Comuns (http://www.wideningcircle.org). Outra
possibilidade, ajude-nos a criar e apoiar a adoção de uma Meta de Desenvolvimento
Sustentável através dos Comuns. Entre em contato com robwheeler22@gmail.com
Ajude a coordenar e a aprimorar todo o nosso trabalho participando das reuniões
regulares de estratégia que são realizadas on-line pela Ação dos Comuns nas Nações
Unidas.

Para obter mais informações, entre em contato:
Na área do seu idioma:
Internacional: Lisinka.Ulatowska@gmail.com.

www.commonsactionfortheUnitedNations.org
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