BNB - Moeda alternativa da rede de ecônomia social-cooperativa, Basileia Suiça.
A rede de ecônomia social cooperativa e seus objetivos.
A rede de ecônomia cooperativa de Basileia é um movimento social local e regional que promove e apoia o
crescimento ecônomico e ecológico. É também uma crítica a globalização atualmente praticada pelo sistema
capitalista do mercado. Neste sentido BNB é uma alternativa para a moeda local, gera o intercâmbio regional
de padrões, promove o bem estar da ecônomia local e ao mesmo tempo melhora o apoio social e ecológico.
A rede é também uma possibilidade para varias frentes de interesse para manter os princípios sociais e
ecológicos.
A rede ecônomica social-cooperativa de Basileia é uma rede democrática em que cada organização,
membro tem um voto. O número de membros se limita às organizações democráticas que se aderem a um
voto por membro segundo o regulamento. Todas as organizações membros também devem contribuir aos
princípios de apoio social-ecológicos. Os membros podem ser organizações sem fins lucrativos de
sociedades civis, associações e cooperativas tanto de consumidores como de produtores. Este último deve
demonstrar que seus membros decidem(um membro de voto) em todas as questões referentes a de
contratação, e licenciamento dos trabalhadores e aos usos excedentes ecônomicos.
A rede de economia social-cooperativa de Basileia é uma rede democrática composta por organizações
democráticas, para garantir o contrôle democrático da moeda alternativa e favorecer o desenvolvimento
ecônomico e da democracia em geral.
BNB e suas caracteristicas :

• A moeda alternativa BNB é expedida pela rede de economia social-cooperativa de Basileia. Esta é a
única responsável da moeda.
• BNB é uma moeda forte, pode-se comprar em francos suiços e ser revendida em francos suiços.
• BNB é uma moeda regional de transação. Pode ser trocada por outras moedas alternativas locais na
frança (Alsacia) e Alemãnha (Baden)-regioes que cruzam diretamente a fronteira de basileia.Neste
caso é a primeira moeda alternativa internacional controlada democraticamente.
• A moeda BNB está protegida contra a falsificação mediante o utilizo de determinadas técnicas de
impressão e de expedição em série cuja validade é limitada. « Séries antigas BNB poderão ser
trocadas gratuitamente por novas séries da moeda BNB.A primeira série foi publicada em 2005 e a
segunda em 2007.Ambas séries foram impressas pela própria gráfica da rede cooperativa.
• Todos os BNB emitidos estão respaldados 100% por Francos suiços para assegurar a confiança da
moeda alternativa e sua liquidez.
• A BNB poderá ser utilizada por organizaçãoes, empresas e particulares dentro e fora da rede de
economia social cooperativa. Os usuários recebem grátis uma lista e um anúncio no
|www.viavia.ch/netzbon
• A BNB é utilizada pela rede economica social-cooperativa como instrumento de microcrédito. BNB
proporciona empréstimos no período inicio de organizaçãoes democráticas da sociedade civil ou
cooperativa ; estes empréstimos valem como capital inicial e não são cobrados juros. BNB empréstimo
é tambem pra membros da rede ecônomica social-cooperativa no caso que queiram ampliar ou
participa rem determinados projetos.

O que inspirou a rede de Economia Social-Cooperativa de Basileia?
• Os novos movimentos sociais desde a década de 1960, incluindo os principios de base e as economias
alternativas correspondentes.
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• A |www.mcc.es rede de cooperativas dos trabalhadores na propriedade das cooperativas
Mondragón,Espanha.
• O trabalhador independente e cooperativas desde o inicio da industrialização.
• O movimento anarquista en torno a Kropotkin e Proudhon no séc.XlX e principios do sec.XX.
• Os livros como : On the Edge of Scarcity and Short Circuit.

Links :
• About social economy in general

About alternative money local money, Komplementärwährung, Lokalgeld, Regiogeld.
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