Eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Els partits polítics aposten per
la promoció de la pau?
De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya
de diumenge 27 de setembre, FundiPau vam enviar
als partits polítics el document Des de Catalunya,
apostant per la pau. 7+2 propostes per
comprometre’s amb la cultura de pau, la resolució
noviolenta dels conflictes i el desarmament.
La majoria dels partits s’han posicionat respecte el
document concretant les propostes amb què estan
d’acord, les que no comparteixen i les que accepten

però amb alguns matisos. D’altres formacions no
han respost.
A fi de visualitzar d’un cop d’ull les respostes de les
7 principals candidatures que es presenten al
Parlament de Catalunya hem preparat el següent
quadre.
També incloem els documents amb els matisos i
reflexions a les nostres propostes que ens han enviat
alguns partits.

Des de Catalunya, apostant per la pau
Els partits polítics que es presenten al Parlament de Catalunya,
s’han compromès a impulsar les propostes de FundiPau?
JxS

1

Aprofundir en la construcció d’una política pública
catalana al servei de la pau.

2

Pressionar l’Estat espanyol per tal que redueixi la despesa
militar en benefici de les polítiques socials.

3

Promocionar les accions empresarials o de recerca de
caire estrictament civil, deixant fora la indústria militar.

4

Promoure l’educació per la pau, els drets humans i la
solidaritat, també en les accions de lleure (Festes Majors,
salons d’ensenyament, etc.).

5

Comprometre’s en els avenços cap al desarmament, exigir
l’abolició de les armes nuclears i que s’aturi la recerca i la
producció dels robots armats autònoms.

Promoure que l’Estat espanyol i el conjunt de la UE
respectin els tractats internacionals del dret d’asil,
6
l’acollida de refugiats i la protecció de les víctimes de la
violència.
Assumir un paper actiu en la solidaritat cap a les persones
7 i pobles que pateixen la violència i la vulneració dels drets
humans i en la denúncia dels qui la promouen.
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Catalunya autonòmica o Catalunya constituent d’un nou estat
En funció dels resultats electorals, podria consolidar-se una Catalunya autonòmica o bé iniciar-se un procés constituent cap a la creació
d’un nou estat. En cas que això darrer es produís, hi haurà temps per a proposar, debatre i analitzar. Però per als partits compromesos
en la creació d’un nou estat voldríem aportar dues idees més:
JxS

PSC

Plantejar què és allò que realment genera autèntica
seguretat humana i crea condicions de pau i justícia per no
7 repetir les polítiques de defensa clàssiques (militarisme,
armamentisme i resposta armada als conflictes) que s’han
demostrat ineficaces per garantir la seguretat.

*

Exercir una política activa de foment de la pau i de respecte
als drets humans en l’escena internacional que preservi la
llarga trajectòria de compromís de Catalunya amb aquests
8 temes. La possibilitat d’obtenir estructures d’estat no hauria
de fer que es perdés aquest compromís per la pau sinó que
el reforcés des de les noves possibilitats, capacitats i
responsabilitats d’un nou estat del món.

*
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* No responen perquè no comparteixen la premissa d’un Estat Català.

Sí

No

Parcialment

No han respost

