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Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
s’adreça a totes les candidatures que es presenten a les
properes eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14
de febrer de 2021 per tal que es comprometin a incorporar
a la seva acció política les 50 propostes que s’inclouen
en aquest document per assolir la justícia global.
És innegable la responsabilitat del Parlament i el Govern
de Catalunya envers la garantia dels drets humans, el
desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i la
resolució pacífica dels conflictes, tant a Catalunya com a
l’exterior. En un moment de pandèmia com el que estem
vivint entenem que la solidaritat internacional és una vacuna
essencial per a un món en crisi multidimensional.
Per això, sol·licitem que es duguin a terme polítiques coherents
amb els principis de la justícia global, tant en l’àmbit de
l’acció de govern en el territori català com a l’exterior.
Específicament, i pel que fa a la campanya electoral, exigim el
compromís dels partits polítics a no utilitzar discursos que
fomentin la discriminació de les persones per motius d’origen,
ètnia o identitat cultural o sexual, l’odi o la xenofòbia.
Dins aquest marc demanem als partits polítics que
facin seves les següents 50 propostes.
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POLÍTIQUES COHERENTS
AMB LA JUSTÍCIA GLOBAL

1.

DEMANEM que tota acció del
Govern sigui coherent amb
els valors, finalitats, prioritats
i principis que integra la Llei
26/2001, de 31 de desembre, de
cooperació al desenvolupament.

2.

DEMANEM garantir la coherència
de polítiques públiques dins el
Govern de la Generalitat per a
fomentar el desenvolupament
humà sostenible, la igualtat
de gènere, l’apoderament de
les dones, els drets humans i
la construcció de pau des de
tots els seus nivells d’acció.
Aquest compromís implica
identificar i revertir els efectes
negatius de les estratègies i
polítiques públiques sobre el
desenvolupament humà, social
i ambiental, de manera prèvia a
la seva concepció i execució, tant
a casa nostra com a l’exterior.
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POLÍTIQUES DE DEFENSA
ACTIVA DELS DRETS HUMANS

3.

4.

DEMANEM garantir els drets
en educació, salut i serveis
socials dotant-los amb els
recursos humans i econòmics
suficients per assegurar
que són assequibles per a
tota la ciutadania en igualtat
de condicions, assegurant
ajudes econòmiques i/o
assistencials per a les dones
amb persones dependents
exclusivament al seu càrrec i
per a famílies monoparentals.
DEMANEM la creació de la figura
de defensors i defensores de
drets humans perquè puguin dur
a terme la tasca de promoure i
procurar la protecció i realització
dels drets humans i les llibertats
fonamentals en els plànols
nacional i internacional, tal i com
contempla la “Declaració sobre
el dret i el deure dels individus,
els grups i les institucions
de promoure i protegir els
drets humans i les llibertats
fonamentals universalment
reconeguts” (Res. 53/144,

de 9 de desembre de 1998).
En coherència, demanem
que el Govern protegeixi les
persones que actuen com a
“defensors dels drets humans”
especialment en èpoques de
conflicte i de manteniment
de la pau, tal i com recull la
resolució 60/161, de l’Assemblea
General de les Nacions Unides,
de 16 de desembre de 2005.
5.

DEMANEM que es doni suport a
les organitzacions i moviments
socials que fan accions
noviolentes i denunciar la seva
criminalització per part dels poder
econòmics, polítics i/o mediàtics.
Així mateix, que es doni suport
a l’objecció de consciència,
la desobediència civil i l’acció
noviolenta, en contra de la
retallada de drets i pel clima.
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POLÍTIQUES FEMINISTES

6.

DEMANEM que tant el Parlament
com tots els Departaments del
Govern elaborin i aprovin sengles
protocols per l’abordatge de
les violències sexuals a les
administracions en la línia del
protocol que promou Lafede.cat i
que es comprometin activament
a revertir les relacions de poders
desiguals i acabar amb totes les
violències masclistes i racistes.

7.

DEMANEM que duguin a terme
campanyes de formació,
informació i sensibilització
sobre aquesta realitat.

8.

DEMANEM un compromís
ferm amb una acció exterior
feminista que promogui i defensi
els drets humans de les dones
i la no discriminació per raons
d’orientació sexual i de gènere,
que impulsi la participació de
les dones i dels moviments
feministes en els processos de
presa de decisió, i que garanteixi
dotació de recursos per a la
promoció de la igualtat i equitat

de gènere. Demanem que el
Govern integri explícitament
l’enfocament de gènere amb
perspectiva interseccional i basat
en drets humans en totes les
àrees d’acció exterior -incloent de
comerç exterior-, en els processos
de presa de decisió associats
i en l’assignació de recursos.
9.

DEMANEM que els partits
catalans el compromís per dur
a terme les accions polítiques
necessàries al Congrés dels
Diputats i al Parlament Europeu
per a exigir la implementació
efectiva del Tractat d’Armes,
incloent específicament el seu
article 7.4, que obliga a tots els
Estats a denegar l’exportació
d’armes convencionals, municions
i peces, quan hi hagi risc
manifest que puguin utilitzarse per cometre o facilitar actes
greus de violència per motius de
gènere o actes greus de violència
contra les dones, nenes i nens.
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POLÍTIQUES ANTIRACISTES

10. DEMANEM treballar per
l’eliminació de la discriminació
per motius ètnics o racials
a la nostra societat, tot
reconeixent el rol clau dins la
societat que tenen les persones
d’origen migrant, incloses les
persones en situació irregular.
11. DEMANEM que el Parlament
de Catalunya promogui la
derogació de la Llei estatal
d’Estrangeria i la regularització
de totes les persones en situació
administrativa irregular.

13. DEMANEM una ràpida solució
per al reconeixement jurídic
de l’estatus de migració i
refugi ambiental i climàtic, tal
como proposa l’Organització
Internacional per les Migracions,
així com les adaptacions
necessàries en les legislacions i
polítiques europees i nacionals.

14. DEMANEM garantir i fomentar
l’empadronament de totes les
persones immigrades com a
condició fonamental per facilitar
l’exercici dels seus drets, en
especial, l’accés a la targeta
sanitària de salut i l’atenció sense
12. DEMANEM fomentar polítiques
restricció ni discriminació, l’accés
d’asil a les persones refugiades,
a un habitatge digne i el dret a vot
així com lluitar contra les
a totes les persones residents a
violències que forcen les
Catalunya en qualsevol procés
persones a migrar. Entre d’altres
electoral que se celebri en territori
mesures, cal fer incidència al
català. En cap cas, la situació
govern central per abordar les
irregular de les persones d’origen
polítiques migratòries i frontereres
estranger ha de comportar una
que posin al capdavant el dret
vulneració dels drets dels seus
de les persones a la mobilitat,
fills menors d’edat, ja que, abans
a una vida digna i a fugir de les
que estrangers són infants i
violències, cal desplegar la Llei
tenen una protecció especial.
10/2010, del 7 de maig, d’acollida
de les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya i dotar
de recursos el Pla de Protecció
Internacional aprovat el 2014.
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15. DEMANEM continuar cercant
mesures per impulsar
el tancament del Centre
d’Internament d’Estrangers de
Barcelona, també dels altres
arreu de l’Estat, i adoptar vies
alternatives, tal i com va aprovar
el Parlament de Catalunya
el 2 de juliol del 2015.
16. DEMANEM garantir els drets
de menors migrants sols,
la qual cosa suposa la no
realització de proves d’edat,
que s’agilzitin els tràmits de
tutela i s’iniciïn els tràmits de
residència des del primer dia,
l’acompanyament a l’emancipació,
l’accés a recursos formatius
des del moment d’entrada
en el sistema de protecció.
Demanem, per tant, la millora
imminent del sistema d’acollida.
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17. DEMANEM que tot el jovent
extutelat que surti del sistema
de protecció, ho faci amb
permís de residència i treball,
amb una alternativa residencial
segura i amb acompanyament a
l’emancipació. I en el cas d’aquells
joves que han estat expulsats
del sistema o que per la seva
condició de majors d’edat no han
passat per ell, se’ls garanteixi de
manera immediata documentació,
habitatge i inserció sociolaboral.
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NOVES POLÍTIQUES
ECONÒMIQUES I FISCALS I DE
JUSTICIA AMBIENTAL

18. DEMANEM activar un procés
de transició energètica justa i
democràtica amb polítiques de
sostenibilitat mediambiental
que integrin la qualitat de vida
i el benestar ambiental de la
ciutadania, amb un ús racional
dels recursos naturals i una
gestió adequada dels residus,
contemplant la perspectiva
de gènere. En aquest sentit,
es demana un compromís
polític per acabar assolint un
sistema energètic basat en
un 100% en fonts d’energia
renovable i altament eficient.
19. DEMANEM orientar
estratègicament el model
econòmic del país cap a un
model social i econòmic basat en
el decreixement, que monitoritzi
la petjada ecològica produïda i
introdueixi mesures per a la seva
reducció. En aquest sentit, tal i
com contempla la proposta de
l’Economia Social i Solidària
catalana d’un Pacte per una
Economia per la Vida demanem

apostar per un nou model
ecològic que fomenti la transició
agroecològica, l’activitat agrària
sostenible i la transició energètica,
els circuits curts de proximitat i
la mobilitat sostenible. Un nou
model productiu basat en la
sobirania, la democratització, la
relocalització, la mutualització,
la redistribució de la riquesa
i la transició ecosocial de les
activitats econòmiques.
20. DEMANEM el compromís de
convocatòria d’una Assemblea
Ciutadana pel Clima a Catalunya
perquè sigui una representació
ciutadana directa qui proposi
les mesures per emprendre una
transició ecosocial justa, que
permeti assolir els objectius
de reducció d’emissions
necessaris d’aquí al 2030.
21. DEMANEM apostar per un model
agroalimentari sostenible basat
en la sobirania alimentària per
garantir el dret a l’alimentació i de
qualitat per a tothom, sostenible
amb el territori, de proximitat
i que promogui la reducció de
la petjada ecològica, i preservi
la varietat i la diversitat local.
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22. DEMANEM l’aprovació d’una
llei integral per a l’activitat de
migdia dels centres educatius,
que articuli necessitats
educatives i de nutrició, que
compti amb la participació de
les comunitats educatives i que
aposti per afavorir l’agroecologia
i la sobirania alimentària.
23. DEMANEM establir una renda
bàsica universal que permeti
a tothom viure en dignitat.
Mentre aquesta no arriba, cal
implementar de manera ràpida
i efectiva la renda mínima
garantida per a donar resposta
a les desigualtats existents.
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24. DEMANEM desenvolupar una
hisenda justa que garanteixi els
principis de proporcionalitat i
responsabilitat en la redistribució
de la riquesa per tal d’assegurar la
justícia global. Adaptar les taxes
i preus públics al nivell de renda
dels ciutadans, de manera que es
tingui en compte la renda familiar,
el tipus de família i el número
de persones que composen la
unitat familiar, en especial, de les
famílies amb infants i adolescents
a càrrec en situació de pobresa
i exclusió social, prenent en
compte l’impacte de gènere.
25. DEMANEM reformar la
tributació de la riquesa (sigui
aquesta en forma de patrimoni,
rendes del capital o donacions
i herències) per compensar
l’actual greuge que pateixen les
rendes del treball i el consum
i que alimenta una creixement
desigualtat econòmica i social.
En aquest sentit proposem
mesures que passin per
l’augment del tipus impositiu a
les rendes del capital, rebaixar
el mínim exempt en l’impost
de patrimoni i successions,
i limitar les bonificacions
sobre empreses familiars.
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26. DEMANEM protegir l’esforç
fiscal dels que menys tenen. Cal
evitar una major pressió sobre
els impostos indirectes i establir
criteris socials i de progressivitat
en l’IVA, de manera que hi
hagi un nou tipus superior per
als articles de luxe (amb la
reimplantació del 33%), així com
incorporar les activitats culturals
i el coneixement dins dels tipus
reduïts d’IVA i ampliar el ventall
d’articles bàsics taxats amb el
tipus superreduït d’IVA al 4%.
27. DEMANEM una administració
al servei de la ciutadania en
matèria tributària per tal de
facilitar la declaració i pagament
dels impostos amb la creació
d’oficines de suport a la ciutadania
i a les professionals, amb personal
ben format, on poder assessorarse correctament i pagar tots els
impostos que es requereixin.
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28. DEMANEM incrementar els
recursos humans i materials
per a la lluita contra el frau.
És imprescindible establir
mecanismes de control per
garantir que les empreses
no utilitzin paradisos fiscals
per reduir la seva contribució
fiscal, establint penalitzacions
si és el cas. En aquest sentit,
cal establir una fórmula de
control del Parlament perquè
vigili els resultats de les
actuacions de control de frau
realitzades per l’Administració
Tributària de Catalunya.
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POLÍTIQUES DE CONTROL DE
LES GRANS EMPRESES I EL
PODER CORPORATIU

29. DEMANEM el suport explícit
33. DEMANEM l’establiment de
a la creació del centre català
clàusules socials en els plecs
d’empresa i drets humans tal i
de contractació pública de la
com contempla la Llei actualment
Generalitat de Catalunya per
en tràmit parlamentari.
tal que els serveis contractats
contemplin les entitats sense
30. DEMANEM que les institucions
afany de lucre que estiguin
catalanes donin suport explícit a
treballant amb un compromís
l’aprovació d’un Tractat Vinculant
ferm amb l’equitat de gènere
a Nacions Unides per frenar la
i drets humans i empreses
impunitat de les transnacionals.
d’economia social de manera
preferent; així com les
31. DEMANEM que es dugui a terme
certificacions a les empreses
una política activa de compra
d’abast internacional sobre
pública ètica, que integri els
els països on tributen, d’acord
principis del comerç just i
amb els criteris de l’OCDE,
del consum responsable.
amb l’objectiu de contractar
només aquelles empreses
32. DEMANEM un compromís ferm
que no tributen en paradisos
per tal que les administracions
fiscals. En aquest sentit, cal
públiques, inclòs el Parlament de
garantir que els plecs de
Catalunya, facin ús de la banca
contractació de serveis inclouen
ètica en la gestió econòmica.
criteris de respecte als drets
humans, la cultura de la pau, la
solidaritat i el medi ambient.
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POLÍTIQUES
SOLIDÀRIES
’
D ACCIÓ EXTERIOR

34. DEMANEM mantenir l’acció
exterior del Govern i el
foment de la cooperació al
desenvolupament. En aquest
marc, assegurar progressivament
una partida pressupostària
equivalent al 0,7% dels ingressos
dels recursos propis en favor del
foment i la promoció dels drets
humans, la construcció de pau i
el desenvolupament dels països
empobrits. Sol·licitem que el
0,7% s’assoleixi al final d’aquesta
legislatura; això és al 2025.
35. DEMANEM que el 50% dels
recursos destinats a Ajut
Oficial al Desenvolupament es
gestionin a iniciativa d’altres
actors, tal i com contempla el
Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament 2019-2022.
En concret, demanem que les
ONG continuin sent considerades
el principal actor executor de la
cooperació catalana, tal i com
contempla la Llei 26/2001, de
31 de desembre, de cooperació
al desenvolupament, amb
una dotació pressupostària
del 50% de l’AOD catalana que
els permeti a dur a terme amb
condicions la seva tasca de
solidaritat internacional.

36. DEMANEM la reforma dels
actuals consells relacionats amb
la Justícia Global (Consell de
Cooperació al Desenvolupament,
Consell Català de Foment de
la Pau, Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència,
, Comissió de Coordinació
amb els Ens Locals, Comissió
Interdepartamental de Cooperació
al Desenvolupament) a fi que
esdevinguin veritables espais
de definició de les polítiques
públiques per a la Justícia
Global de la Generalitat, així com
de vertebració dels diferents
agents socials i administracions
públiques implicades en aquest
àmbit, amb l’objecte de construir
sinergies per a abordar aquest
canvi de model amb intel·ligència
i creativitat col·lectiva.
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37. DEMANEM que es continuï
amb la tasca de repensar
juntament amb els actors socials
el disseny per un nou model
català de cooperació, en què es
defineixi el paper i objectiu de
cadascun dels actors públics
i socials compromesos amb
la solidaritat internacional.
38. DEMANEM a totes les
administracions el seu
compromís per a harmonitzar
i simplificar la gestió de les
convocatòries de concurrència
pública competitiva. En
concret, sol·licitem que la
Generalitat, com a administració
que té competències en
tot el territori català, lideri
aquest compromís en el si del
Consell Català de Cooperació,
comptant amb tots els actors
públics i socials del país.
39. DEMANEM que tant el Govern
com el Parlament de Catalunya
promoguin iniciatives a favor
que l’Estat espanyol cancel·li
el deute extern que reclama
als països empobrits.

13 |

PROPOSTES PER A LA

14 |

JUSTÍCIA GLOBAL

POLÍTIQUES DE PAU

40. DEMANEM mantenir i aprofundir
en la construcció d’una política
pública catalana al servei de
la pau i la defensa dels Drets
Humans, amb la destinació
de pressupostos suficients i
mecanismes viables, així com
en la promoció d’una educació
per la pau, els drets humans i
la solidaritat que ofereixi a les
noves generacions les eines per
treballar per la justícia global.
41. DEMANEM el compliment
de la moció 55/XI sobre la
desmilitarització de Catalunya
aprovada juliol de 2016, que
prohibeix -entre d’altres - els
actes d’exaltació militar i de
legitimació de la violència i de les
armes, les desfilades militars i les
maniobres militars en espais no
estrictament militars, així com de
la resolució “Per la construcció
de la cultura de la pau i la
desmilitarització” aprovada al
Parlament el setembre de 2020,
que prohibeix la participació de
les forces armades espanyoles en
els salons i fires d’ensenyaments
d’arreu de Catalunya.

42. DEMANEM garantir els drets de
les persones que es troben sota
custòdia policial. En concret,
és necessari implementar
mecanismes que facin
impossible la impunitat a les
dependències policials, com
l’ús de càmeres, l’establiment de
protocols i la formació dels agents
per a garantir la proporcionalitat
en l’ús de la força per part dels
cossos policials. Descartar
l’ús d’armes de foc, així com
d’altre material policial, com
les pistoles elèctriques tàser.
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43. DEMANEM al Parlament i la
Generalitat una política activa
de treball i pressió cap a l’Estat
perquè redueixi de forma
progressiva la despesa militar
i que els recursos alliberats
s’inverteixin en polítiques
socials. De la mateixa manera,
demanem que les accions
públiques de promoció
empresarial, o d’impuls de línies
de recerca, siguin sempre de
caire estrictament civil i deixin
fora la indústria militar.
44. DEMANEM al Govern, Parlament
i partits polítics un compromís
amb la seguretat global donant
suport a l’eliminació total de
les armes nuclears, que encara
avui amenacen la supervivència
de la humanitat, i una pressió al
Govern espanyol perquè signi
i ratifiqui el Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears,
aprovat per les Nacions Unides
el juliol del 2017 i que entra en
vigor el 22 de gener del 2021.
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POLÍTIQUES EDUCATIVES,
CULTURALS I COMUNICATIVES
AMB MIRADA GLOBAL

45. DEMANEM que en el pressupost
destinat a AOD es destini un
mínim del 30% a l’Educació
per a la Justícia Global (EpJG).
Entenem que l’educació és una
eina essencial per promoure
els principis de la justícia global
entre tota la ciutadania ja que,
mitjançant les campanyes de
sensibilització i educació, és
possible enfortir el compromís
per a la transformació de les
relacions desiguals i injustes,
així com pel foment de la pau.
46. DEMANEM revisar els
currículums de manera àmplia
i en tots els àmbits educatius
en clau d’EpJG per identificar els
aprenentatges i competències
necessàries per educar els
infants, joves i la ciutadania de
manera crítica. Així com enfortir
la difusió dels programes
d’educació per a la justícia global
i promoure la interconnexió entre
entitats de justícia global i altres
entitats socials (juvenils, culturals,
esportives, etc) per tal de generar
sinergies i promoure una educació
feminista, antiracista i ecologista
més enllà del tercer sector social.

47. DEMANEM avançar cap a
la sobirania tecnològica de
l’educació pública catalana,
desplegant un entorn virtual
d’aprenentatge propi del
Departament d’educació,
per evitar que les escoles es
vegin abocades a treballar
amb empreses com Google o
Amazon que poden vulnerar
drets com la privacitat, la
intimitat o la lliure expressió
d’alumnat, famílies i professorat.
48. DEMANEM eliminar el PRODERAI
(Protocol de Prevenció, Detecció
i Intervenció de processos
de Radicalització Islamista)
i PRODERAEV (Procediment
de Detecció de Radicalisme
i Extremisme Violent) com
a eines de prevenció dels
extremismes violents i apostar
per l’educació i formació
intercultural crítica i el reforç de
les polítiques socioeducatives.
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49. DEMANEM retirar programa
EFEC (Educació Financera a
les Escoles de Catalunya) i
no subvencionar accions que
promouen un enfocament
únic del sistema econòmic als
centres educatius de Catalunya,
així com ampliar els recursos
formatius adreçats al professorat
de les especialitats d’economia
a l’educació secundària.
50. DEMANEM garantir que els
mitjans de comunicació
públics estiguin al servei de
la ciutadania. Noves fórmules
de governança per garantir la
pluralitat i l’accés de la ciutadania
i la societat civil, i mecanismes
de col·laboració estables entre la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i les organitzacions
socials per garantir la presència
i qualitat dels continguts en
aquelles temàtiques en les
quals tenen experiència.
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