Junts pel Sí
La candidatura Junts pel Sí està plenament compromesa en la lluita pel foment de la Pau, la
cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. Plantegem un projecte d'Estat
social que defensa com a valors superiors el respecte i la defensa dels drets humans, el
desenvolupament econòmic sostenible tant ambiental com social i la lluita per un sistema de
relacions internacionals multipolar basat en la cultura de la pau i resolució de conflictes per vies no
militars.
Plantegem un model de defensa integrat a nivell europeu que permeti la reducció dràstica de la
despesa militar que actualment tenen els estats del nostre entorn i per descomptat donem suport
total a les iniciatives i processos per al desmantellament i la no proliferació d'armes nuclears.
Tot següit us adjunto l'enllaç del programa i alguns fragments amb objectius i compromisos de la
candidatura en matèria de construcció de la Pau.
http://juntspelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf

La cultura de pau, seguretat i cooperació internacional
La veritable construcció d'un projecte nacional i democràtic per a un nou Estat requereix la
participació decidida en la construcció d’un ordre internacional més just, solidari i en pau. Per
aquesta raó, el nou Estat haurà de desplegar una política pròpia en matèria de foment de la pau,
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional

La República catalana ha de tenir la voluntat de posar-se a l’avantguarda de la comunitat
internacional per al desenvolupament i per a la promoció de la pau i la resolució pacífica i
democràtica dels conflictes, alineant recursos, iniciatives i institucions amb l'estratègia en política
exterior, així com augmentant la seva ajuda oficial al desenvolupament fins a assolir el 0,7% del
PIB, un cop disposi de tots els seus recursos econòmics i s’hagi estabilitzat l’economia del nou
Estat.
Pel que fa a l’agenda de pau, Catalunya vol contribuir a la construcció d’un paradigma de
seguretat humana global i multidimensional, i pel que fa a les polítiques de solidaritat internacional,
constituïda com a nou Estat, estaria en condicions de projectar institucionalment valors com la
solidaritat i la fraternitat per a la convivència democràtica dels pobles en llibertat.

Alguns compromisos en matèria de política exterior i foment de la Pau:
-Com a Estat membre de la Unió Europea i de les Nacions Unides,Catalunya s’implicarà de
manera adequada en missions de pau i impulsarà la resolució pacifica de conflictes, el foment de
la democràcia, la defensa dels Drets Humans i de la igualtat home – dona.

-Continuarà exercint i reforçarà el seu compromís i acció per una política de veïnatge de la Unió
Europea ambiciosa, molt especialment en la seva vessant sud al Mediterrani. En aquesta línia,
s’implicarà encara més, i en la seva condició d’Estat membre, en la Unió per la Mediterrània que té
la seu de la seva secretaria a Barcelona i que té per objectiu l’impuls de projectes d’àmbit regional
per tal de millorar les condicions de vida dels ciutadans de la ribera sud de la Mediterrània.
-Marcarà com a senyal distintiu la seva implicació amb la política de cooperació al
desenvolupament, pau i drets humans conscient de la seva responsabilitat davant la governança
mundial de reptes que afecten el conjunt de la ciutadania global. En aquest sentit, continuarà
assumint una política de cooperació pública, participativa i participada, per contribuir a la
construcció d’un món més just i una governança global més democràtica a partir d’una cooperació
de qualitat i transformadora, basada en drets, que atengui les desigualtats de gènere i s’orienti a la
promoció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles, amb
especial atenció a la construcció de pau

