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املعرض الثاني لالقتصاد االجتماعي و التضامني مع املهاجرين و التنوع
مستمرون في بناء البدائل االقتصادية ملكافحة العنصرية
ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  ،2020خ ــضعت ح ــيات ــنا ل ــتحوالت ك ــبيرة بس ــبب وب ــاء COVID 19
الــحالــي الــذي كــان لــه تــأثــير عــلى جــميع قــطاعــات مــجتمعنا  ،وعــلى وجــه الــخصوص
فقد أثر بشكل كبير على املهاجرين الذين كانوا بالفعل في وضع غير جيد أصالً.
حـيث ظهـر عـلى الـعلن كـيف أنـنا نـحن املـهاجـريـن مـن يـقوم بـالـعديـد مـن املـهام الـتي
ت ــعتبر أس ــاس ــية ,ون ــقوم ب ــها غ ــارق ــني ف ــي ع ــدم االس ــتقرار واالس ــتغالل .وأي ـ ً
ـضا ف ــي
أوقــات األزمــات  ،تظهــر الخــطابــات واملــمارســات الــعنصريــة بــقوة أكــبر  ،والــتي تــأتــي
لتضيف إلى عنف الدولة و املجتمع الذي نتحمله كل يوم في حياتنا.
عـلى الـرغـم مـن تحـركـنا نـحن والـقطاعـات األخـرى املـتحالـفة مـعنا  ،لـم نـنجح فـي إلـغاء
س ــياس ــات إدارة الهج ــرة ال ــتي ت ــجعل م ــن املس ــتحيل ع ــلينا م ــمارس ــة ج ــميع ح ــقوق ــنا
وال ــتي ت ــترك ــنا غ ــير م ــشمول ــني ف ــي اإلج ــراءات ال ــحكوم ــية امل ـ َ
خ ِففَة اس ــتجاب ــة ل ــألزم ــة
االجـ ــتماعـ ــية واالقـ ــتصاديـ ــة .نـ ــحن نـ ــدرك أن الـ ــعسكرة املـ ــتزايـ ــدة للحـ ــدود  ،وتجـ ــريـ ــم
أجـساد املـهاجـريـن والـقيود الـقصوى عـلى حـقوقـنا ليسـت أكـثر مـن امـتداد لـلسياسـات
االستعمارية التي امتدت لقرون على أراضينا ومجتمعاتنا.
ف ــي ه ــذا ال ــسياق  ،ك ــان ــت ج ــهودن ــا ذات ــية ال ــتنظيم ه ــي ال ــتي س ــمحت ل ــلعدي ــد م ــن
عائالتنا بالوصول إلى الحد األدنى من األشياء.
عـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن هـ ــذه الـ ــظروف الـ ــصعبة  ،أظهـ ــرت مـ ــختلف الجـ ــماعـ ــات املـ ــناهـ ــضة
ل ــلعنصري ــة ف ــي امل ــدي ــنة ك ــيف ك ــان ــت ش ــبكات ال ــتضام ــن وال ــدع ــم امل ــتبادل  ،ف ــي ظ ــل
الــظروف املــضادة  ،أداة أســاســية لــالســتجابــة املــجتمعية لهــذا الــوضــع الجــديــد .لــقد
أوضــحت ظــروف الــوبــاء بــصرامــة أكــبر أن الــنظام الــرأســمالــي غــير مســتدام  ،واآلن
أك ـ ــثر م ـ ــن أي وق ـ ــت م ـ ــضى أص ـ ــبح م ـ ــن ال ـ ــضروري االس ـ ــتمرار ف ـ ــي ب ـ ــناء ال ـ ــبدائ ـ ــل
االقتصادية التي تضع الحياة واملجتمع في املركز.

وهـذه هـي الـقدرة الـتنظيمية الـتي نـريـد أن نـضعها فـي خـدمـة حـركـة اقـتصاديـة تـحولـية
حــقيقية .حــركــة اقــتصاد اجــتماعــي وتــضامــني تــتساءل بــشكل أســاســي عــن الــظروف
ال ــتي ت ــجبر ال ــناس ع ــلى الهج ــرة :ال ــنزاع ــات املس ــلحة وال ــكوارث ال ــبيئية ال ــنات ــجة ع ــن
تـغير املـناخ واالحـتباس الحـراري واتـفاقـيات الـتجارة الحـرة  ،مـن بـني أسـباب أخـرى.
حـركـة لـالقـتصاد االجـتماعـي والـتضامـني تـقف جـنبًا إلـى جـنب مـع الـدفـاع عـن حـقوق
أول ـ ــئك ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ــنضمون إل ـ ــى ج ـ ــيوش األي ـ ــدي ال ـ ــرخ ـ ــيصة ل ـ ــلعمل ف ـ ــي ال ـ ــقطاع ـ ــات
االستراتيجية لالقتصاد  ،في ظل ظروف استغاللية وخالية من الحقوق.
ه ــذا ه ــو التح ــدي ال ــذي ن ــري ــد أن ن ــطرح ــه ع ــلى االق ــتصاد االج ــتماع ــي وال ــتضام ــني.
ـادرا ع ـ ــلى وض ـ ــع ن ـ ــفسه ف ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة
ن ـ ــعتقد أن ـ ــه س ـ ــيكون ت ـ ــحوي ـ ــل ًيا ح ـ ـ ًقا إذا ك ـ ــان ق ـ ـ ً
الــقطاعــات الــشعبية ومــن بــينها املــهاجــرون إلزالــة عــقبات محــددة واملــساعــدة فــي حــل
الــصعوبــات والــقيود فــي تــنفيذ مشــروع اقــتصادي ذاتــي اإلدارة .ال يــقتصر التحــدي
عــلى قــيام االقــتصاد االجــتماعــي والــتضامــني بخــلق فــرص عــمل تــسمح بــالــحصول
عــلى تــصاريــح اإلقــامــة والــعمل  ،أو تــعزيــز مــئات املــبادرات االقــتصاديــة الــتضامــنية
الــتي يجــري تــطويــرهــا حــال ـيًا فــي ظــروف غــير رســمية ومهــددة بــضعف شــبكة الــدعــم
الـخاصـة بـها .ونـقص الـتمويـل  ،لـكن التحـدي يـكمن فـي دمـج تـنوع الـنسيج الـترابـطي
ال ـ ــكتال ـ ــون ـ ــي  ،م ـ ــما ي ـ ــثير ت ـ ــساؤالت ح ـ ــول إع ـ ــادة إن ـ ــتاج ال ـ ــقوال ـ ــب ال ـ ــنمطية واألب ـ ــوي ـ ــة
واملـ ــساعـ ــدة الـ ــتي تـ ــسمح بـ ــإعـ ــادة إنـ ــتاج الـ ــعنصريـ ــة داخـ ــل االقـ ــتصاد االجـ ــتماعـ ــي
ـعكاس ا
ًـ
والــتضامــني .التحــدي هــو جــعل نــسيج االقــتصاد االجــتماعــي والــتضامــني انـ
لتكوين مجتمعنا ].[1
إن ــه االع ــتراف ب ــقوة امل ــهاج ــري ــن امل ــنظمة وك ــذل ــك ال ــحاج ــة إل ــى االل ــتقاء م ــرة أخ ــرى
والــقدرة عــلى الــحصول عــلى مــساحــة يــمكن فــيها لــلمشاريــع االقــتصاديــة لــلمهاجــريــن
إظــهار قــوتــها وتــنوعــها وقــدرتــها عــلى الــتحول  ،مــما يــؤدي إلــى Cercle de Migracions i
 ، economia cooperativa de Coòpolis -Ateneu Cooperatiu de Barcelonaل ـ ـ ـ ـ ـ ـعـقـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـسـخـة
الثانية من معرض االقتصاد التضامني الداعم للمهاجرين والتنوع.
الـدعـوة هـي جـعل املـعرض مـساحـة لـلتقارب بـني ثـقافـاتـنا ولـغاتـنا  ،مـما يـشجع الـحوار
ب ــني ال ــثقاف ــات ك ــاس ــترات ــيجية مل ــواج ــهة ال ــعنصري ــة  ،وي ــفتح ال ــنقاش ح ــول ع ــواق ــبها
الــحالــية .ســيكون أيـ ً
ـضا مــساحــة لــلنقاش حــول بــناء املــوضــوع الــسياســي لــالقــتصاد

االج ــتماع ــي وال ــتضام ــني وال ــقيود والتح ــدي ــات ال ــتي ت ــنشأ ل ــالن ــضمام وامل ــشارك ــة ف ــي
ج ــميع م ــراح ــل ال ــدورة االق ــتصادي ــة )اإلن ــتاج وال ــتوزي ــع واالس ــتهالك( ب ــطري ــقة رائ ــدة ،
مما يعزز العالقات املجتمعية .
هـذا هـو السـبب فـي أنـنا نـدعـو أكـثر مـن  100مشـروع شـاركـوا بـالـفعل فـي اإلصـدار
األول وجـميع تـلك املـشاريـع الـتي تـرغـب فـي االنـضمام لـلمشاركـة فـي الـنسخة الـثانـية
م ــن م ــعرض االق ــتصاد االج ــتماع ــي و ال ــتضام ــني م ــع امل ــهاج ــري ــن و ال ــتنوع ال ــذي
سنقوم به في موقع حي  Can Batllóالمﻗﺒﻞ  26ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان من  10صباحا.
ت ــمتد ال ــدع ــوة إل ــى املج ــموع ــات واألش ــخاص امل ــهاج ــري ــن و امل ــتنوع ــني ال ــذي ــن ل ــدي ــهم
مـبادرات  /أعـمال  /مـشاريـع اقـتصاديـة )مـع أو بـدون شـكل قـانـونـي( لـالنـضمام إلـينا.
بيننا جمي ًعا  ،يمكننا املساهمة في بناء على اقتصاد تحولي متنوع.
] [1يــوضــح الــتوازن االجــتماعــي فــي شــبكة اقــتصاد الــتضامــن أنــه فــي هــذا الــعام
 4٪ف ــقط م ــن ال ــعام ــلني ف ــي ك ــيان ــات االق ــتصاد االج ــتماع ــي و ال ــتضام ــني ه ــم م ــن
أصول متنوعة.

