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SOLIDARITAT I JUSTÍCIA GLOBAL, UNA SOCIETAT DE TOTS PER A TOTES
La nostra proposta programàtica
És l'hora, s'acaben les pròrrogues,
Amb valentia, fraternitat i valors renovats
HI HA ESPERANÇA

Des del partit Per Un Món Més Just, partim de la base que tots els éssers humans som iguals en dignitat i, per tant, hem de tenir
accés a una sèrie de drets fonamentals. Avantposem les persones als beneficis econòmics, situant l'economia al servei del
desenvolupament humà i prioritzem la consecució dels DRETS HUMANS, ja que només així es podran assentar les bases d'una
societat cohesionada i sostenible.
En consonància amb això el partit Per Un Món Més Just té com a missió promoure les transformacions estructurals necessàries
perquè tots els habitants del món exerceixin el seu dret a viure amb dignitat. Aquest objectiu sembla llunyà sobretot en els
temps en els quals en molts àmbits es va en la direcció oposada generant una realitat insostenible i indigne.
Una realitat que en el món significa pressupostos militars estratosfèrics, incompliment general dels compromisos de cooperació
amb el 0.7%, increment de la desigualtat en els països pobres i emergents, insostenibilitat ambiental, conflictes armats creixents,
migrants i persones refugiades desprotegides i tractats com a delinqüents, explotació laboral de milions de persones, malnutrició
sigui per subnutrició o obesitat de més de 2.000 milions de persones, decisions globals preses des d'uns estrats i estats molt
determinats.
Necessitem uns valors renovats:
•

Enfront una mirada de frontera, egoisme i paràlisi, FRATERNITAT GLOBAL i cerca de SOLUCIONS ACTIVES COMPARTIDES i
DEFENSA DEL BÉ COMÚ.

•

Enfront de l'especulació i la recerca de beneficis curtterministes propis a costa dels altres, proposem VISIÓ A LLARG TERMINI
amb dosi de PLANIFICACIÓ COMPARTIDA y ECONOMIA REAL en funció de les necessitats sentides de les majories.

•

Enfront de la desregulació i la llei del més fort i el menys honest, REGULACIÓ EN ARES DEL BÉ COMÚ i dels més dèbils.

•

Enfront del consumisme irreflexiu i incitador apostem pel CONSUM RESPONSABLE amb el planeta, amb aquells que veuen
privat l'accés a béns pel nostre sobreconsum i amb el nostre propi benestar i desenvolupament integral.

•

Enfront de les anàlisis, intervencions i entitats desarticulades i independents que no tenen en compte les externalitats
negatives de les seves intervencions, VISIÓ INTEGRAL i CORRESPONSABILITAT.

•

Enfront de l'individualisme i la competitivitat és necessària la COHESIÓ SOCIAL i el REPARTIMENT DE LA FEINA i DELS
CUIDATS

•

Enfront de l'opacitat cercarem TRANSPARÈNCIA i MÉS DEMOCRÀCIA.

I aquest valors es veuen articulats en el desenvolupament de les línies programàtiques en dos grans blocs:

SOLIDARITAT I JUSTÍCIA GLOBAL: Que integra les mesures proposades perquè els estats assumeixin un
paper actiu i responsable en la millora de la governança mundial pel compliment real dels Drets Humans.

1. Promocionar la GOVERNANÇA GLOBAL (institucions i agenda global) i els DRETS HUMANS des de la nostra política
2.
3.
4.

exterior.
Defensar un avançament internacional cap a una FISCALITAT MÉS JUSTA que inclogui l'eliminació dels paradisos fiscals
i el finançament del desenvolupament sostenible i els serveis essencials
Reivindicar un sistema de COMERÇ i INVERSIONS més justes, transparents i sostenibles, les regles i principis dels quals
responguin a objectius comuns i no als interessos particulars d'uns pocs.
Contribuir internacionalment a la SEGURETAT COMPARTIDA i la CONSTRUCCIÓ DE LA PAU per la qual resulta clau
treballar de manera simultània en desenvolupament i seguretat, enfortint el control sobre el comerç d'armes i fomentar
la millora i utilització dels mecanismes existents per resoldre els conflictes internacionals per vies no violentes.

Per un Món + Just

Alineaments programàtics

2

5. Una política de COOPERACIÓ INTERNACIONAL que garanteixi la COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES pel desenvolupament
6.
7.

sostenible i un increment tant en quantitat com en qualitat de les Ajudes Oficials al Desenvolupament.
Una política sobre MIGRACIÓ i ASIL que aposti clarament per la construcció d'una societat més solidària, fraterna,
acollidora i que vetlli pel desenvolupament integral de les persones, els pobles i la humanitat.
Impulsar en l'àmbit internacional majors compromisos pel que fa a SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL pel qual cada país
ha d'assumir la seva quota de responsabilitat tant dins del seu territori, retallant les emissions de gasos d'efecte
hivernacle, com fora d'aquest imposant condicions més exigents a les seves empreses a l'exterior.

UNA SOCIETAT DE TOTS I PER A TOTES: Que integri les mesures proposades (econòmiques, laborals,
ambientals, educatives...) per avançar cap a un model de desenvolupament alternatiu assentat en els valors prèviament descrits
i que té com a objectiu eradicar la pobresa i l'exclusió i garantir la coherència de les polítiques interiors i exteriors pel
desenvolupament digne i sostenible dels més necessitats dins i fora de les nostres fronteres estatals.

8. Una POLÍTICA FISCAL I FINANCERA equitativa, que es fonamenta en una adequada regulació dels mercats econòmics i
financers, una major recaptació basada en una fiscalitat redistributiva i en la lluita contra el frau i una reorientació dels
Pressupostos Públics des de la perspectiva de l'impacte social d'aquests.
9. Una política d'OCUPACIÓ que prioritzi la dignitat del treball i el seu repartiment entre tots, fomentant les reduccions
de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb l'atur estructural, assegurant el nivell de rents, lluitant contra la
destrucció dels llocs de treball i creant ocupació social.
10. Primar i potenciar el CONSUM RESPONSABLE doncs aquest garanteix la protecció del medi ambient i el respecte als
drets de totes les persones que han intervingut en la cadena de producció dels béns de producció dels béns que
consumim.
11. Blindar i ENFORTIR els SERVEIS PÚBLICS, en especial Sanitat, Ensenyament i Serveis Socials.
12. Una política d'HABITATGE que possibiliti l'accés a un habitatge digne a tots els ciutadans, acabant amb la incoherència
de tenir persones sense casa i cases sense persones.
13. Una aposta per la TRANSPARÈNCIA que permeti el control per part dels ciutadans de les actuacions públiques i privades,
una avaluació permanent de les diferents polítiques i un tractament més objectiu, seriós i rigorós de la informació per
part dels mitjans de comunicació.
14. Promoure una major PARTICIPACIÓ CIUTADANA en les decisions polítiques.
15. Impulsar una revisió dels objectius del MODEL D'ENSENYAMENT que prioritzi l'ENSENYAMENT EN VALORS per una
CIUTADANIA GLOBAL, assegurant per això els millors recursos humans i materials de la societat. Avançar cap a la
democràcia participativa i cap a una societat i un món sostenible exigeix garantir no solament uns recursos formatius
mínims a totes les persones, sinó també les competències i paradigmes necessaris perquè puguin aportar propostes
que transformin la societat.
Des d'aquesta fraternitat global tan necessària com possible de compartir i sentir si ens posem mans a la feina parteix aquesta
proposta política i programàtica. Des de la consciència que sense tocar els problemes globals no canviarem de forma sostenible
el fet local-nacional i caurem a la trampa de l'immobilisme, la demagògia o el possibilisme no transformador.
Per això des de Per Un Món Més Just volem fer bandera de la necessitat d'impulsar la Justícia Global i la Solidaritat. Cal avançar
cap a la construcció d'un model de desenvolupament alternatiu, capaç d'incloure enfocaments de llarg termini. És des d'aquest
plantejament a on va l'arrel del problema, pressionant a la comunitat internacional per establir les reformes estructurals
necessàries que, des del respecte als drets humans, permet el desenvolupament de les persones i els pobles.
Tant de bo que aquest programa serveixi perquè valors i termes com: sostenibilitat, repartiment de la feina, béns comuns,
fraternalisme, economia social, fiscalitat redistributiva, integralitat, solidaritat i justícia global... vagin ocupant els espais que es
mereixen fent més petitons altres com: individualisme, neoliberalisme, guerres preventives, competitivitat, creixement,
fronteres, por...

