
APRESENTAÇÃO CAMPANHA

A VIDA ACIMA DA DÍVIDA

Nós, do Jubileu Sul/Américas, somos uma rede de 
organizações que, a partir de nossos territórios e ações 
coordenadas de incidência, educação popular, pesquisa 
e articulação política, desenvolvemos, de forma con-
junta, iniciativas para fortalecer a luta pela Anulação, 
Não pagamento e Reparação das dívidas financeiras 
onerosas e ilegítimas as quais nossos países são sub-
metidos. Buscamos, por meio da campanha, eviden-
ciar o impacto destrutivo do acúmulo e pagamento de 
dívidas públicas ilegítimas na vida de nossos povos e 
da natureza.

O sentido desta campanha é fortalecer, de 
maneira coletiva, nossa reivindicação de 
anulação total da dívida financeira. A cam-
panha tem como objetivo ser um espaço 
para aprofundar o debate sobre o porquê 
de insistirmos no Não Pagamento e Anu-
lação ao invés de uma moratória, alívio ou 
reestruturação.

Falamos de Anulação, Não Pagamento e 
Reparação; da possibilidade de juntar 
esforços em um mundo marcado pela pan-
demia, entendendo que ela se mostra 
como uma nova realidade que chegou para 
ficar. A campanha visa reposicionar o peso 
da dívida na opinião pública e na agenda 
política, relacionando-a com a crise social, 
econômica, alimentar e ambiental que é 
enfrentada pela maioria dos povos de 
nossa região, assim como também no con-
texto da crise econômico-financeira mun-
dial que antecede a pandemia.

A dívida pública financeira gera dívidas 
sociais e ecológicas, aumentando a dívida 
histórica dos países industrializados com 
os povos do Sul. Os créditos são destina-
dos para atividades extrativistas, como a 

exploração da mineração e do petróleo, o 
agronegócio ou meprojetos de infraestru-
tura que, ao serem instaladas nos territó-
rios, removem comunidades e poluem 
suas fontes de vida. A dívida se paga com 
a exploração dos povos e da natureza 
assim como com o feroz aumento das dívi-
das dos lares. 

A partir de nossa perspectiva histórica, nós 
do Jubileu Sul/Américas identificamos uma 
profunda relação da dívida financeira com 
a militarização e a criminalização das lutas 
sociais, políticas e culturais. Com essas 
lutas, resgatamos a imperativa necessida-
de de abordar a reparação do crime da 
escravidão e da conquista dos povos origi-
nários.

As ações englobadas por essa campanha 
nos darão a oportunidade de aprofundar 
reflexões e a compreensão das estratégias 
e dos atores envolvidos nos processos de 
endividamento dos nossos países e região. 
Sabemos que a crise sociosanitária e am-
biental também gera múltiplos impactos 
geopolíticos e precisamos entender suas 
implicações.
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Nos reunimos em 27/07/2020 para analisar, trocar e 
denunciar a realidade criminal da dívida!
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O ponto de partida é nossa história, sem 
repeti-la, mas recriando-a à luz do que 
somos hoje e das mudanças que foram 
produzidas. Visamos partir da história de 
luta construída nessa direção e considerar 
os posicionamentos mais recentes relacio-
nados com os impactos da crise e da pan-
demia em nossos povos e territórios. 
Também traremos as demandas dos povos 
frente às políticas de atores como o BM 
(Banco Mundial), o FMI (Fundo Monetário 
Internacional), o BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento) e o G20, os 
especuladores privados, os governos de 
nossos países e as empresas transnacio-
nais. Essas serão as bases políticas da 
campanha. 
 

A campanha servirá também para apro-
fundar nossa denúncia sobre a ilegitimida-
de e a ilegalidade da dívida e do sistema 
de endividamento. É um desafio atualizar 
essa lógica. A realização da campanha 
neste momento será um aporte central 
para o trabalho em nossos territórios com 
as populações de maior risco e que vivem 
os piores impactos das políticas de endivi-
damento.

Te chamamos a participar no desenvolvi-
mento da campanha contra o modelo de 
endividamento e seus impactos devasta-
dores. Chegou o momento de lutar pela 
mudança do sistema e insistir para que 
coloquemos a vida acima da dívida.

Não devemos, não pagamos!

Somos credores de uma imensa dívida 
social, ecológica e histórica!


