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O Papa Francisco interpela as corporações globais e pede um salário universal

que permita o acesso aos "bens mais básicos da vida"

● Renova seu compromisso com os Movimentos Populares em sua aspiração por Terra,

Casa e Trabalho; uniu-se ao diálogo para superar um sistema "ecocida e genocida" pela

via do ajuste dos modelos socioeconômicos.

● Exige a liberação das patentes das vacinas e o alívio da dívida dos países pobres, entre

outras medidas voltadas para setores econômicos, corporações, instituições políticas e

religiosas.

● Propõe a parábola do Bom Samaritano, a dos "samaritanos coletivos", que reagem

contra a "injustiça social, racial ou sexista" e a "ferida da dignidade humana"; e oferece

os princípios da Doutrina Social da Igreja para ajudar a tornar realidade esta "busca

humanista alternativa à globalização capitalista".

Em sua intervenção perante os delegados e as delegadas do IV Encontro Mundial dos Movimentos

Populares, o Papa Francisco transmitiu uma mensagem muito direta e concreta, para pensar em

união com os movimentos populares o caminho para "sair melhor" desta crise marcada pelo

descarte e exclusão que a pandemia da COVID-19 aprofundou. Ele pediu um freio na locomotiva

deste sistema que "com sua lógica implacável de lucro está escapando de todo controle humano". O

Papa mostrou sua vontade de "sonhar juntos" o futuro que deve ser construído, para não voltar atrás

e melhorar o mundo "em harmonia com toda a humanidade e com a criação". Ele ofereceu os

princípios da solidariedade, participação e subsidiariedade (cf. CDSI) para ajudar a realizar esta

"busca humanista de uma alternativa à globalização capitalista".

Neste momento de agir "com certa urgência" devido ao crescimento das desigualdades e à

dificuldade de acesso aos recursos mais básicos da vida para milhões de trabalhadores e

trabalhadoras, tanto na economia formal como na popular, Francisco especificou duas medidas que

"marcariam um caminho positivo": uma renda básica ou salário universal para que qualquer pessoa

tenha acesso "aos bens mais básicos da vida" e, para que esta proposta fosse desenvolvida, pediu

aos governos que propusessem novos "esquemas fiscais e redistributivos". E, como segunda medida,

uma redução da jornada de trabalho, para que haja maior acesso a postos de trabalho. "Não pode

haver tantas pessoas sobrecarregadas por excesso de trabalho e tantas outras sobrecarregadas por

falta de trabalho", disse. Finalmente, reafirmou seu compromisso de "colocar a economia a serviço

dos povos" para garantir a justiça social e o cuidado com a casa comum; e continuar "sonhando

juntos" promovendo a agenda da Terra, da Casa e do Trabalho. "Eu estarei com vocês", concluiu ele.

[Mensagem vídeo do Papa Francisco]

Transcrição da mensagem do Papa

https://youtu.be/92-WsRhspQI?t=2806
https://drive.google.com/file/d/1lYRcstbb7dFjw5vWbdGSr-tbnsznkHia/view?usp=sharing
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Salvemos a humanidade e o planeta!

Por sua vez, os Movimentos Populares apresentaram ao Papa Francisco o documento Salvemos a

humanidade e o planeta!, uma síntese de seus diálogos neste encontro. O documento propõe formas

de acesso aos direitos à Terra, à Casa e ao Trabalho; aborda a crise da humanidade "como

consequência de um sistema econômico destrutivo, tóxico e desumano"; a resposta consciente e

solidária dos povos das periferias; e o compromisso de construir um novo paradigma de

desenvolvimento humano integral, "que priorize a vida sobre o lucro, que harmonize as relações

humanas e ambientais". O documento ainda está aberto para as pessoas e organizações sociais e

populares aderirem.

[Leitura do documento em vídeo]

Documento Salvemos a humanidade e o planeta!

Apresentação do documentário “A força do nós”

O Papa Francisco também pôde assistir ao documentário A Força do Nós, que reflete o compromisso

dos Movimentos Populares de todo o mundo na luta pela Terra, pela Casa e pelo Trabalho, e no

cuidado das pessoas humildes e trabalhadoras, durante esta pandemia global.

Em seguida, em sua mensagem ele disse estar convencido de que o mundo está mais claro a partir

das periferias, de homens e mulheres que sofreram a injustiça e a desigualdade em primeira mão.

"Vejo que eles entendem muito melhor o que os demais estão experimentando e são capazes de

ajudá-los a abrir caminhos de esperança", e propôs: "como é importante que a voz de vocês seja

ouvida, representada em todos os lugares onde as decisões são tomadas".

[Documentário Vídeo]
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