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Informe sobre
propostes de pau i
desarmament
incloses als programes
electorals
Des de FundiPau vam enviar als diversos partits polítics un document
amb reflexions i 8 propostes sobre pau, conflictes, seguretat i
desarmament.
Hem analitzat a fons els diversos programes electorals per tal de veure
què incorporen en referència als temes de pau, seguretat i desarmament.
Aquí trobareu els partits analitzats i l’enllaç al seu programa electoral:
. Democràcia i Llibertat (CDC, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament)
http://www.democraciaillibertat.cat/wp-content/uploads/2015/12/programa-DL-2015.pdf
. Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
http://www.unio.cat/informacio/resumprograma
. Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
http://www.psoe.es/media-content/2015/12/PSOE_Programa_Electoral_2015.pdf
. Partit Popular
http://www.participarenserio.es/programa
. En Comú Podem (ICV, EUiA, Podem, Barcelona en Comú, Equo)
https://drive.google.com/file/d/0BxH3jLKwv2BIcWJJNWtCUDZpbGc/view?pref=2&pli=1
. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
http://somrepublica.cat/programa-electoral/
. Unidad Popular (Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Chunta Aragonesista, etc.)
http://unidadpopular.es/programa/
. Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
http://upyd2015.es/programa-electoral-20d
. Podemos
http://unpaiscontigo.es/programa
. Ciudadanos
https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

Finalment, hem contrastat les nostres propostes amb allò que apareix
als seus programes. A continuació, els resultats.
Malgrat tot, a nivell de valoració cal advertir:
• Un “No” significa que el partit clarament es posiciona al revés
del que demanem.
• Un “Sí” significa que explícitament incorporen la nostra proposta
al seu programa.
• El “No apareix” (en gris al quadre) significa que no ho tenen
explicitat al programa electoral. En alguns casos, serà un signe
de poc interès. En d’altres (així ens consta) poden ser-hi molt
favorables i, fins i tot, haver-hi treballat a fons però, per la raó
que sigui, no ho han incorporat al programa.
Una darrera advertència: les notes es refereixen a la seva reacció a les
nostres 8 propostes. Però evidentment, n’hi ha moltes més de possibles.
De fet, hi ha partits que han fet propostes ben interessants en l’àmbit de
pau tot i que en no ser coincidents amb les nostres no les hem valorat.
Tenint en compte totes aquestes consideracions, aquest és el resultat:
PSC PSOE
Reduir la despesa militar
Rebuig al programa “Cultura
de defensa”
Desvincular bases militars de
Morón i Rota d’operacions
d’atac a l’Àfrica
Control i transparència en el
comerç d’armes espanyoles
Apostar per la plena aplicació
del Tractat Comerç d’Armes
Desarmament nuclear
Moratòria per evitar
desenvolupament robots
assassins
Acollir persones refugiades
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Reduir la despesa militar
Rebuig al programa “Cultura de
defensa”
Desvincular bases militars de Morón i
Rota d’operacions d’atac a l’Àfrica
Control i transparència en el comerç
d’armes espanyoles
Apostar per la plena aplicació del
Tractat Comerç d’Armes
Desarmament nuclear
Moratòria per evitar desenvolupament
robots assassins
Acollir persones refugiades
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