ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010
PROPOSTES DE PAU

Davant la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, la Fundació per la Pau va enviar als
partits polítics i candidatures que havien anunciat la seva participació en els comicis deu propostes
per al foment de la cultura de pau i el desarmament perquè les tinguessin en compte a l’hora de
redactar els seus programes electorals.
En aquest document recollim les propostes relacionades amb aquest tema que inclouen els programes electorals editats per les diferents formacions.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
3.3. La Catalunya Global
Apostem per una política de relacions exteriors que permeti a Catalunya participar activament en
l’àmbit internacional, amb consciència de la seva part de responsabilitat al món, i també amb una
clara voluntat de garantir el reconeixement de la seva personalitat diferenciada. Catalunya ha de
potenciar el seu paper d’actor global, tot basant-se en els principis de solidaritat, transparència i
col·laboració. Una missió que també aposti per una relació seriosa, professional, innovadora, creadora de valor amb les institucions europees. I que configuri una cooperació que prioritzi el foment
dels valors democràtics, l’impuls del desenvolupament econòmic i social, i la pau.
Cooperació
676. Concentrarem totes les competències en polítiques de cooperació, pau i drets humans, actualment disperses per diversos organismes i conselleries, en un únic organisme integrat dins l’àmbit de
Relacions Internacionals i Cooperació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
3.7.3. Prioritzar la prevenció com a principal instrument d’anticipació als conflictes i a la delinqüència
Potenciarem una política de prevenció mitjançant la definició de programes i projectes transversals i en cooperació amb tots els departaments del Govern, dels municipis i de la xarxa d’entitats
ciutadanes que intervenen en la prevenció del conflicte i la convivència.
3.8.4. Fer que Catalunya sigui clau en la projecció d’iniciatives de pau, protecció dels drets humans,
solidaritat i cooperació
Continuarem amb els programes de solidaritat i cooperació. Promourem a través d’aquesta tasca:
L’enfortiment institucional. Dissenyarem la cooperació internacional de manera que transfereixi els
coneixements que permetin implantar i desenvolupar l’Estat de Dret, el respecte dels drets humans,
la resolució de conflictes i l’enfortiment de la societat.
La cultura de la pau i la resolució pacífica de conflictes.
L’Agència catalana impulsarà la proposta de l’Aliança de Civilitzacions, tenint en compte
l’experiència acumulada al respecte pel municipalisme català.
Concertarem amb el sector educatiu programes permanents de sensibilització de les diferents realitats polítiques i socials dels països del sud, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i respecte
d’altres cultures, i l’educació en valors solidaris.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Cooperació al desenvolupament i acció humanitària
-Educació en el desenvolupament i sensibilització:
Elaborarem campanyes d’informació i sensibilització per fomentar el compromís amb la solidaritat, el desenvolupament i la cultura de la pau.
-Foment de la pau:
Impulsarem l’activitat del Consell Català de Foment de la Pau. Establirem un programa específic
per a les seves comissions de treball
Coordinarem els projectes de cooperació basats en el foment de la pau i resolució de conflictes amb
l’Institut Català Internacional de la Pau
Potenciarem la construcció de pau com a objectiu estratègic prioritari de la cooperació catalana.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
Eix de pau, cooperació al desenvolupament i drets humans.
4. Propostes
1120. Reforçar la col·laboració entre els organismes públics implicats en les polítiques públiques
de cooperació, pau i drets humans. Per exemple, cal redefinir les funcions del Consell Català de
Foment de la Pau com a organisme de participació i debat, de trobada entre els món institucional
i acadèmic i la societat civil, i cal relacionar-lo amb l’organisme institucional competent en pau.
1124. Condicionar les relacions exteriors de Catalunya i els acords comercials amb d’altres països
al compliment dels drets humans. La Generalitat no signarà acords comercials amb aquells països
que no respectin els drets humans i utilitzin la guerra com a instrument per a la resolució de conflictes. Alhora, tampoc no establirà acords comercials amb aquelles empreses que no respectin els
drets humans i aprofitin les situacions de conflicte per treure’n beneficis.
1126. Anul·lació dels acords bilaterals Catalunya-Israel fins que aquest Estat no demostri un
autèntic compromís amb la promoció dels drets humans, i petició al Govern d’Espanya per a que
defensi a Brussel·les l’anul·lació dels acords entre la Unió Europea i Israel.
1128. Mantenir polítiques públiques específiques dedicades al foment i la promoció de la pau i els
drets humans, amb els eixos d’actuació drets humans amb la participació de tots els actors implicats (les administracions, el món acadèmic, les organitzacions socials).
1130. Garantir que les polítiques de cooperació al desenvolupament, drets humans i pau constitueixin els vectors principals de la política d’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, i que, per
tant, no tinguin una categoria de rang inferior en relació amb les relacions econòmiques, culturals
o de projecció internacional del nostre país.
1131. Establiment d’acords amb les Nacions Unides i d’altres organitzacions internacionals per tal
d’impulsar el perfil de promoció de la pau i dels drets humans de Catalunya.
1132. Augmentar la participació de la Generalitat de Catalunya en organismes internacionals en
l’àmbit dels drets humans i de promoció de la pau.
1133. Desenvolupar un paper actiu per part de la Generalitat de Catalunya en relació amb els
tractats internacionals de drets humans firmats per l’Estat espanyol.
1134. Treballar per tal de poder aplicar a les despeses de la Generalitat criteris de comerç just,
promoció dels drets humans i defensa de la pau.
1135. Creació d’un Servei Civil Català no violent per la Pau en concertació amb les entitats, de
tal manera que Catalunya pugui comptar amb una capacitat activa en la construcció de pau i la
transformació i prevenció de conflictes.

1136. Impulsar l’aprovació per part de Nacions Unides de la Declaració de Barcelona pel Dret
Humà a la Pau.
1137. Reconeixement explícit i inclusiu del concepte de l’Educació pel Desenvolupament, l’educació
en els drets humans i l’educació per la pau com a part indissoluble de tota la política pública catalana, entesa com a procés per difondre el coneixement dels drets i per a la capacitació de ciutadania conscient, crítica, compromesa i activa en la transformació de relacions desiguals i injustes.
1138. El Govern i el Parlament han d’expressar el sentit de la societat catalana i demandar a les
instàncies estatals i internacionals la reducció de la despesa militar, i acabar amb la participació
espanyola en la guerra de l’Afganistan tot retirant les tropes i evitant el suport logístic des del
nostre territori a exèrcits en guerra, com ho és l’atracament dels vaixells de la VI flota dels EUA
al port de Tarragona.
1139. Rebutjar la instal·lació o permanència a Catalunya d’indústries i processos productius vinculats amb el cicle armamentista i militar.
1140. Els espais de formació i lleure (centres educatius, festes, fires, salons de la infància i ensenyament, etc.) han de ser espais preservats de la propaganda i l’apologia militarista. Demanem
que el Govern i el Parlament català vetllin per evitar la presència de l’exèrcit a aquests espais i
entorns.

Pel que fa a la resta de partits amb representació parlamentària, tant en el cas del PARTIT

POPULAR com en el de C’s, CIUTADANS el seu programa no conté propostes específiques
referides al foment de la pau.
La Fundació per la Pau també va fer arribar les seves propostes a quatre candidatures més que
havien anunciat la seva intenció de presentar-se a les eleccions (Solidaritat, Reagrupament, Des de
Baix i Alternativa de Govern).

REAGRUPAMENT
12. Política internacional
Mediterrani
Àrea d’interès prioritari. Impulsar tots els lligams possibles amb tots i cadascun dels Estats riberencs sense excepció, i a participar en iniciatives per garantir-hi la pau, la col·laboració i la defensa
dels drets humans.

DES DE BAIX
7. Per una Catalunya solidària amb la resta de pobles del món:
Exigim al govern català i als governs de la UE el boicot i la fi dels acords i relacions de qualsevol
tipus amb l’Estat d’Israel. Demanem la fi immediata del bloqueig de Gaza. Defensem la causa del
poble Sahrauí. Demanem la dissolució de l’OTAN, la desmilitarització de la Unió Europea i reivindiquem una Europa dels pobles i dels i les treballadores. Volem l’abolició del deute extern i el deute
ecològic. Denunciem la política imperialista de les multinacionals catalanes als països del sud.

Pel que fa a SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA (SCI) informen
que no han fet programa sectorial, i ALTERNATIVA DE GOVERN de que no han fet programa
electoral.
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