
Convidamos você a adicionar suas assinaturas às entidades que assim o desejarem, clicando 

aqui (https://forms.gle/Fa9MxFzPcuKB8FsE9), 

ou enviando uma mensagem com o nome e o local da organização para: 

communications@jubileosuramericas.net 

 

Diante das próximas reuniões do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial 

 

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial se reunirão de 14 a 17 de abril para 

analisar os problemas mundiais causados pelo COVID19 e a crise econômica global. 

As organizações, movimentos e redes abaixo assinados trabalham e enfrentam os impactos 

das políticas neoliberais nos territórios e nas comunidades rurais e urbanas da América Latina 

e do Caribe; Temos desenvolvido ações de resistência, incidência , pesquisa e construção de 

alternativas ao modelo atual que privilegia o capital sobre a vida. Nessas reuniões, o FMI e o 

Banco Mundial buscam mais recursos para emprestar aos nossos países, nas mesmas 

condições de sempre, e um mandato para oferecer respostas moratórias parciais para alguns 

países mais empobrecidos. Na verdade, o que eles procuram é salvaguardar seu papel de 

promotores do sistema que nos levou a essa situação de emergência grave e de reguladores 

do mercado de dívida, evitando inadimplências e gerenciando a sustentabilidade de 

pagamentos futuros. 

Basta! Nossos países não devem continuar aceitando as receitas de sempre dessas instituições 

financeiras internacionais, que, mais do que ajudando, fazem parte do problema. Apelamos 

aos governos da América Latina para que adotem novas posições diante dessa grave crise que 

coloca o mundo em outro cenário de desafios. Uma pequena molécula de proteína, um vírus, 

nos ensinou que é inútil recorrer às antigas formas de enfrentar uma doença, aplicando as 

mesmas condições que geram a doença para o paciente. 

O capitalismo global, com suas estratégias mórbidas de extração, produção, consumo e 

circulação, coloca a humanidade sob controle. A guerra não é contra o vírus, mas contra tudo o 

que ameaça a arquitetura financeira e corporativa que apoia a máxima extração de riqueza de 

trabalhadores, mulheres, territórios e natureza. A pandemia do COVID-19 é muito mais mortal 

para aqueles que não têm condições de respeitar a distância física, sem acesso a moradias 

decentes, água potável e esgoto, sem acesso a assistência médica, humanitária ou de 

emergência especializada, alimentação saudável e nutritivo, principalmente para as mulheres, 

camponesas, populações negras e indígenas. 

Precisamos de união entre os povos para alcançar respostas locais e globais aos desafios nos 

territórios afetados pelas crises de saúde, alimentação, econômica e ambiental. 

 

Dizemos Vida antes da Dívida! E propomos: 

https://forms.gle/Fa9MxFzPcuKB8FsE9


 

1. Suspensão e não pagamento da dívida externa, investigação exaustiva e anulação da 

mesma. É criminoso que sejam poupados fundos para a saúde e os direitos dos povos 

e da natureza, para o pagamento das supostas obrigações com o FMI, o Banco Mundial 

e outros fornecedores. Os governos de nossos países devem avançar com ações 

soberanas para impedir o sangramento de recursos; Os sistemas de saúde e proteção 

social para enfrentar a pandemia devem ser uma prioridade, além de garantir a 

disponibilidade de recursos e apoio às estratégias de soberania alimentar. É inaceitável 

que parte desses recursos seja usada para equipar unidades de controle, como 

unidades policiais e exércitos de nossos países. O FMI e o Banco Mundial, os países e 

outros fornecedores devem reconhecer sua responsabilidade na emergência pela qual 

nossos povos estão passando e cancelar suas reivindicações de dívida. Exigimos 

reparações, não mais dívidas. 

 

2. Não à cobrança de direitos humanos básicos, como água, eletricidade, saúde e 

educação. As dívidas de indivíduos e famílias que estão aumentando mais rapidamente 

que o coronavírus, devido à privatização desses serviços públicos, à retirada de muitos 

Estados de suas obrigações prioritárias e ao empobrecimento planejado da população, 

devem ser canceladas sem mais demora. 

 

3.  Sim ao fortalecimento,  unidade e a integração regional. Não há melhor momento 

para retomar os caminhos da ação compartilhada nos níveis popular e oficial, sabendo 

que o futuro está em nossas mãos e que juntos, podemos construir o mundo que 

queremos e precisamos, com maior urgência do que nunca. Esse caminho para uma 

nova integração deve partir do princípio de que os bens comuns da América Latina e 

do Caribe sejam tratados como patrimônio dos povos e não mais como mercadoria e 

como instrumento de pilhagem histórica pela reprodução do capital global e pela 

manutenção de submissão de nossos países e natureza. 

 

4.  FMI, Banco Mundial, BID ¡Fora daqui! Não precisamos de suas receitas, nem dos 

recursos saqueados e condicionados de nossos povos que, por muitos anos, nos 

retornaram na forma de empréstimos - agora empréstimos de emergência - para 

continuar saqueando nossos países, a natureza, as identidades e culturas milenares 

que sobreviveram por sua força, para nos mostrar que outros caminhos são possíveis e 

que, como povos, aprendemos e caminhamos para continuar construindo melhores 

futuros. 

 

 

 

Assinaturas: 



Regionais 

Jubileo Sur/Américas 

CADTM-Ayna 

Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe CER-APC 

Nacionales y Locales 

Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) Haití 

Colectiva de Mujeres Negras y Afrodescendientes (COMUNA Caribe) Puerto Rico 

Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat (COOPHABITAT), República 

Dominicana 

Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana 

Sindicato Petrolero de Trinidad y Tobago (Oilfields Workers’ Trade Union OWTU) 

Asociación de pobladores de Áreas Marginales de Guatemala (ACONAPAMG) 

Red Ambientalista Comunitarios de El Salvador (RACDES) 

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH) 

Asociación Educación para el Desarrollo Intipachamama (Nicaragua) 

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) Panamá 

Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú (MMMNortePeru) 

Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina 

Rede Jubileu Sul Brasil: 

(Centro de Investigación y Asesoría (ESPLAR); Grito dos Excluidos Nacional; Universidad 

Federal de Rondonia (UNIR); Red de Feminista de Salud Derechos Sexuales y derechos 

reproductivos; Movimiento de Favelas São José dos 


