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1. A FIN DA POBREZA É UNHA DECISIÓN POLÍTICA

A pobreza é, sen dúbida, o problema global máis grave co que se enfronta o ser humano actualmente. A enorme 
desigualdade económica entre ricos e pobres é inhumana. A case ninguén lle gusta esta situciación e, nembargantes, a 
pasividade dos gobernos dos países do Norte permite que cada ano aumenten as diferencias. Trátase dun problema 
difícil, pero que se pode resolver.

As quince mil persoas que morren cada día en África de sida, tuberculose e malaria cuestionan seriamente o noso 
modelo de vida. A envergadura do problema provoca moitas veces un bloqueo que desemboca en inactividade e pa-
sotismo.

A transformación do noso mundo é unha tarefa inabarcable para un cidadán illado. A sociedade pode encaixar algunhas 
das pezas, pero os gobernos teñen que actuar. É algo que foi demandado moitas veces pola nosa sociedade, pero hoxe 
en día acabar coa pobreza segue sen ser unha prioridade na axenda política.

Dende o marco do Estado de Dereito, o partido político “Por Un Mundo Más Justo” (PUM+J) quere canalizar 
esa sensibilidade cidadá para reclamar con firmeza un cambio na política, a través dun programa cun fin específ-
ico: construir un mundo sen pobreza.

O Partido “Por Un Mundo Más Justo” é, polo tanto:

1. Específico:oseuobxectivoéloitarporunmundosenpobreza.

2. Independente: formado por didadáns de todas as ideologías e confesións, e financiado exclusivamente con 
aportacións dos seus afiliados.

3. Baseado na participación fundamentando a súa actividade no traballo desinteresado de todas as persoas que 
forman parte desta iniciativa para recuperar o verdadeiro senso da política.

Existe un gran consenso internacional verbo das medidas precisas para loitar contra a pobreza. O programa elec-
toral do PUM+J recolle estas propostas: maior implicación dos países do Norte para desenrolar un Sistema So-
cio-económico Global máis xusto, axuda flexible e a longo prazo para apoiar a gratuidade de servicios básicos coma 
a educación e a saúde nos países do Sur, medidas concretas baseadas nunha reflexión profunda verbo das causas e 
consecuencias da débeda externa, unhas regras xustas de comercio internacional, maior coherencia de políticas para 
facer unha verdadeira política de desenrolo.

Non queremos parches nin paliativos á pobreza. Queremos pasar dunha caridade branda á unha acción coordenada 
política e social en prol da xustiza mundial. Queremos coherencia: acadar un 0 ´7 % libre de intereses comerciais e 
económicos.

Queremos que España deixe de ser o primeiro país exportador de municións a África Subsahariana, en cumprimento 
da legislación vixente. Queremos que o Goberno cumpra o Pacto de Estado contra a pobreza e deixe de se opoñer á 
reducción dos subsidios agrícolas no seo da Organización Mundial do Comercio, permitindo así a libre competencia cos 
produtos agrícolas procedentes de países pobres.
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Hoxe, por primeira vez na historia, danse as circunstancias para poñer fin á pobreza. Só se precisa unha firme vontade 
política para resolvelo. Entre todos ímolo acadar.

Antonio Sieira Mucientes 
Coordenador Xeral
Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)
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2. CRISE DUNHA ECONOMÍA QUE ESQUECE ÁS PERSOAS

Existen certos mitos do economicismo liberal que cómpre derrubar, por falsos:

a) A competitividade. No eido empresarial, cando se establece coma criterio absoluto, da lugar a despidos masivos 
de traballadores do Norte para contratar, en réxime de explotación, a traballadores do Sur; á conxelación salarial; á 
reducción dos cadros de persoal e a contratacións precarias.

b) O paro é un efecto estructural inevitable. Xustiza é pleno emprego.

c) O Estado de Benestar. Propón traballo para todos, asistencia sanitaria xeralizada, pensións e ganancia ás empre-
sas; fomenta unha sociedade de consumo. Mantense incrementando os impostos. Realízase a costa de crecentes 
desigualdades entre zonas dentro dun mismo Estado e reducindo a atención ás necesidades sociais que se en-
tendan como de maior impacto social con vistas a acadar votos.

d) As receitas tradicionais para reflotar económicamente unha economía nacional: liberalización e control da inflación. 
Pero o FMI invita a liberalizar mercados no Sur, protexendo aos do Norte con aranceis e subvencións. A liberal-
ización destrúe emprego, xera especulación e debilita o sistema bancario. O control da inflación é só un medio, pero 
hai que atender igualmente ao emprego, ao desenvolvemento social e ao crecemento económico.

e) A globalización. Os milleiros de pobres e excluídos do mundo amosan que é falso o optimismo liberal de Adam 
Smith. O capital propende a concentrarse en poucas mans. Non se globaliza a riqueza; o que se globalizou foi a 
inxustiza, a pobreza e a destrucción ecolóxica.

A alternativa require revisar os medios e, sobre todo, as finalidades, en clave ética e antropolóxica.

- Proponse dar primacía ao traballo e á responsabilidade persoal dos traballadores, desenvolvendo a súa creatividade, 
nun ambiente de cooperación.

- As medidas económicas han de encamiñarse a acabar coa fame, á promoción integral das persoas e a obxectivos de 
tipo social.

-O consumo debería regularse polas necesidades vitais ( de supervivencia ) das persoas e polo desenvolvemento integral 
da súa personalidade e creatividade.

-A xustiza ha de ser a clave operativa última das medidas económicas, por exemplo:

• O salario non se pode medir só polo traballo do individuo senón tamén do equipo. Non haberá grandes desigual-
dades entre os salarios e todos participarán nos beneficios.

• Propostas de empresas cooperativas, de rotacionismo na empresa, de autoxestión e xestión aberta e democrática.

• Promocionarase o comercio xusto, limitando a intermediación o máis posible.
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• A empresa é un recurso ao servizo da persoa. Federaranse sinérxicamente para o apoio mutuo e a solidez económi-
ca. Terán coma elementos centrais do seu ideario a responsabilidade social, a súa proxección ecolóxica e a for-
mación dos traballadores.

• As políticas económicas deben promover o uso universal dos bens, evitando que haxa bolsas de excluídos dos bens.

• Os beneficios reinvertiranse nas empresas, en tarefas sociais, en investigación e na promoción dunha cultura do ser 
e non do ter.

• Nas empresas teranse en conta os valores de solidariedade (promover a participación e a responsabilidade de to-
dos) e subsidiariedade ( só intervir en niveis inferiores cando no devandito nivel non exista a capacidade real de saír 
adiante)
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3. A POBREZA QUE NOS RODEA: A REALIDADE GALEGA.

3.1 OBSERVATORIO DA POBREZA – CARITAS OURENSE

Cáritas Ourense presentou no 2008 o seu observatorio da pobreza. Trátase dun estudo orientado a “identificar as cau-
sas da exclusión social e implantar políticas de prevención”.

Segundo o informe de Cáritas Diocesana en Ourense hai 1.674 familias que viven ao mes con 400 euros ou menos, é 
dicir, unhas 66.554 pesetas. Os ingresos mensuais doutras 12.121 familias están entre os 600 e os 1.000 euros ao mes. 
Segundo Cáritas considérase que un fogar está baixo a beira da pobreza cando os seus ingresos non superan os 491 
euros ao mes e Ourense ten a taxa máis alta de Galicia.

Outro dato preocupante é que hai 41.654 fogares que corresponden a persoas con máis de 65 anos, que na maioría 
dos casos viven en soidade. Lembranos que son persoas que aínda que as pensións pódenlles situar en mellor posición 
económica, están perto do limiar da pobreza por problemas de soidade, saúde e analfabetismo. Non se pode esquecer 
que en Galicia hai 63.824 persoas analfabetas.

3.2 ATLAS SOCIOECONÓMICO DE CAIXANOVA

O Atlas Socioeconómico de Caixanova deixa algúns apuntamentos sobre a situación das catro provincias galegas, e 
permítenos ver incluso que desde outra perspectiva, a dunha entidade fóra do circulo das ONGD, a visión é a mesma, a 
dunha Galicia que está cada vez máis empobrecida:

“Ningunha das sete principais cidades galegas acada en nivel medio de renda de España, sendo a renda dis-
poñible por habitante de Galicia un 11,8 por cento inferior á media do país . Nin sequera os pobos de máis de 10.000 
habitantes. Unicamente hai dúas excepcións, ambas aldeas do interior de Ourense que elevaron a súa riqueza grazas 
ao diñeiro gando en México polas súas emigrantes. Trátase de Beariz e Avión, dous pequenos pobos ourensanos que 
fixeron as américas. O resto dos concellos de Galicia, incluídas os seus dous maiores cidades, non acadan a 
renda per cápita media española. A máis pobre das localidades galegas é tamén en Ourense, Parada de Sil, a pesar 
de acharse en medio da maior área de produción hidráulica de España. Un habitante de Beariz ingresa o triple que un 
de Parada.

A idade da poboación é outro dato salientado neste informe. A dinámica demográfica é preocupante dado o elevado 
envellecemento poboacional (16,7% fronte ao 16,5% español) e o baixo peso da infancia (11,3% contra 14,3%). O índice 
de dependencia está en torno ao 50%. É dicir, por cada dous adultos que traballan hai unha persoa dependente 
que coidar, esta situación se agravará co incremento do desemprego. Os maiores son un dos colectivos con máis 
necesidades aos que beneficiará a Lei de Dependencia.

En Galicia hai 315 municipios englobados en 53 comarcas, á súa vez repartidas nos catro provincias. A provincia con 
maior taxa de paro é Pontevedra, co 7,1%. Séguenlle A Coruña e Ourense, cun 6,4%, e pecha a lista Lugo, cun 4,7%.

A renda media galega dispoñible por habitante é de 12.418 euros, un 11,8% inferior á española. A media galega do PIB 
é un 17,2% menor á nacional.

Na provincia de Pontevedra é onde hai mais nenos, seguida da Coruña, Ourense e Lugo, por esta orde .Os inmigrantes 
son mais numerosos en Coruña, cunha taxa de migración do 8,3; séguenlle Lugo (7,5); Pontevedra (6,4) e Ourense (4,4).”

3.3 VI INFORME FOESSA SOBRE EXCLUSIÓN E DESENVOLVEMENTO SOCIAL EN ESPAÑA 2008

O VI Informe Foessa sobre exclusión e desenvolvemento Social en España 2008 deíxanos como conclusión 
que a pobreza en España non diminuíu na última década pese ao crecemento económico, o que supón que 
a desigualdade afecta a 8.5 millóns de persoas que ingresan mensualmente menos de 600 euros. Ademais, hai 1.50 
millóns que subsisten en condicións de pobreza severa, con menos de 300 euros mensuais.

Segundo este informe, case a metade da poboación española sufriu nalgún momento durante os últimos sete anos algún 
período de pobreza, o que sitúa a este sector como o colectivo máis vulnerable diante da crise económica. España é o 
país onde máis aumentaron as taxas de pobreza crónica e de pobreza permanente, que está situada nun 13.8 % .
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No informe tamén se constata que a riqueza se concentra nas mesmas mans, un 20% dos fogares máis ricos ten nas 
súas mans o 90% da riqueza do país. Ter un emprego non garante estar fóra da pobreza, o 10% dos ocupados é pobre.

O informe critica que os recursos empregados na redución da pobreza desde as administracións son desaxeitados. As 
cifras do gasto social tenderon á baixa, con porcentaxes sobre o PIB, na actualidade próximos ao 20%), inferiores 
aos niveis do os anos 90, que eran do 24.2%.

Esta última afirmación reafirma a nosa denuncia: a fin da pobreza é posible se existe unha clara vontade política 
de erradicala, pero a día de hoxe non a hai.

3.4 OUTROS DATOS: INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSTICA:
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4. PROPOSTAS PARA UN MUNDO MAIS XUSTO

O Partido Por Un Mundo Más Justo ten coma finalidade única e específica acadar un mundo sen pobreza. Por 
iso todo o seu esforzo, propostas de traballo e programas electorais están orientadas cara a dito fin, na liña dos tres 
grandes documentos de traballo neste eido: os Obxectivos do Milenio (aprobados pola ONU); a declaración de París 
verbo da eficacia da Axuda Oficial ao Desenvolvemento (aprobada en marzo de 2005) e o Pacto de Estado contra a 
Pobreza, firmado por todas as forzas políticas españolas.

Neste mundo globalizado, o único que realmente se globalizou é a pobreza: unha pobreza extrema que leva dia-
riamente á morte a milleiros de persoas, por causas estreitamente relacionadas con ela (enfermidades, fame, etc.) nos 
países empobrecidos, e unha pobreza de subsistencia que leva a que nas nosas aldeas, pobos e cidades cada vez 
sexan máis os que pasan a engrosar a fila dos empobrecidos.

En Galicia -tal como nos lembrou recentemente o informe de Cáritas e a Enquisa do Instituto Galego de Estatística- máis 
da metade dos galegos atópanse á beira do limiar da pobreza.

Galicia é a Comunidade Autónoma máis empobrecida, e dende o PUM+J sabemos que a solución da pobreza 
pasa por políticas claras de axuda ás poboacións empobrecidas, atención preferente ás pequenas empresas e ex-
plotacións familiares, evitar que os subsidios vaian ás grandes empresas e explotacións, banca solidaria a interese 
cero para promocionar o autoemprego para a xuventude, promoción da industrialización -unha das máis baixas de 
España-, promoción do turismo de calidade, promoción das cooperativas e da autogestión, promoción das redes 
de comercio xusto e produtos ecolóxicos e de calidade, atención preferente aos anciáns, asesoramento lab-
oral para inmigrantes –necesarios para invertir a pirámide de poboación galega, a máis envellecida de Europa- e ed-
ucación para o consumo responsable, ensino na escola de modelos económicos alternativos á economía neoliberal.

As propostas do Partido “Por Un Mundo Más Justo” inciden fundamentalmente en políticas a nivel económico, social, 
educativo e en Cooperación ao Desenvolvemento, tratando de erradicar as causas que producen o empobrecemento de 
tantas persoas no mundo e dando protagonismo aos axentes sociais, asociacións e Organizacións Non Gubernamentais 
que diariamente están a traballar para construir un mundo máis xusto.
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4.1 ODM 10 OBXETIVOS, 10 PROPOSTAS

OBXECTIVO 1: ERRADICAR A POBREZA EXTREMA

Actualmente, case 1.000 millóns de persoas, 20 veces a poboación española, sobreviven con menos de 1 dólar por día. 
Cada ano, 11 millóns de nenos e nenas, morren antes de cumprir 5 anos por causas relacionadas coa pobreza. O 70% 
destas mortes débese á malnutrición, á falta de auga potábel e a doenzas facilmente prevenibles como o sarampelo ou 
a malaria. O 99% das mortes de menores de cinco anos ocorre nos países pobres.

Entre tanto, e a pesar do incremento xeral da Axuda, o Goberno Español diminuíu a súa Axuda a África no 2007. Menos 
do 20% da Axuda destínase a Servizos Sociais Básicos como Nutrición ou Saúde.

A nosa proposta: Aumentar a axuda oficial ao desenvolvemento ata o 0,7% do PIB e desligarla de xuros comerciais 
e económicos, Orientando a Axuda principalmente aos países menos adiantados e aos Servizos Sociais Básicos, tales 
como Nutrición, Educación ou Saúde.

OBXECTIVO 2: LOGRAR O ENSINO PRIMARIO UNIVERSAL PARA TODOS OS NENOS E NENAS DO MUNDO

Case 100 millóns de nenos e nenas seguen sen acceso á escola. O 57% son nenas.

A pesar de esta situación, o goberno español destina menos do 10% do total da axuda a educación e só destina un 10% 
desta Axuda a educación básica.

A nosa proposta: A Axuda Oficial ao Desenvolvemento en educación debe destinarse prioritariamente a garantir o 
dereito a unha educación básica, gratuíta, obrigatoria e de calidade para todas as persoas. A AOD en Educación debe 
orientarse principalmente aos países menos adiantados, priorizando especialmente a rexión de África Subsahariana. 
Polo menos o 70% da AOD en educación debería destinarse a educación básica e educación secundaria, en liña coa 
proposta da Coordinadora de ONGs para o Desenvolvemento.

OBXECTIVO 3: GARANTIR O ACCESO UNIVERSAL AOS SERVIZOS DE SAÚDE

Cada minuto, unha muller morre por causas relacionadas co embarazo: o 99% destas mortes ocorre en países en de-
senvolvemento. No 2006 2,9 millóns de persoas perderon a vida polo VIH / SIDA e 1,7 millóns por tuberculose.

O Goberno español destina menos do 10% do total da Axuda en Saúde.

A nosa proposta: A cooperación española debe garantir o acceso universal e gratuíto aos servizos de saúde. A AOD 
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total española en saúde deberíase máis que dobrar na próxima lexislatura, tendendo para o 0,1% do Produto Interno 
Bruto (PIB), con independencia do obxectivo xeral do 0,7%.

OBXECTIVO 4: DESENVOLVER UN SISTEMA COMERCIAL GLOBAL MÁIS XUSTO E DEMOCRÁTICO

No noso mundo, 900 millóns de campesiños non poden acceder aos mercados para poder subsistir. Cada vaca en 
Europa recibe da Unión Europea cen veces máis axuda que unha persoa africana. A política de subsidios á produción 
e de aranceis da UE anula calquera efecto beneficioso que a axuda oficial ao desenvolvemento europea puidese xerar.

A nosa proposta: Propoñemos unha reforma profunda da Política Agraria Común da Unión Europea, e unha maior im-
plicación de España na Organización Mundial do Comercio para axudar a que estes países poidan acceder libremente 
ao comercio internacional.

OBXECTIVO 5: GARANTIR O ACCESO AOS MEDICAMENTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE

As normas de propiedade intelectual non permiten aos países pobres protexer a súa saúde pública. Máis do 50% do 
orzamento total de saúde dos países de Africa Subsahariana destínase a pagar patentes aos laboratorios farmacéuticos, 
impedindo a retención dos médicos e a construción de hospitais.

O 89% das mulleres embarazadas portadoras do virus non pode acceder a tratamentos que evitarían o contaxio do VIH 
aos seus fillos. En Africa Subsahariana só o 28% dos infectados por SIDA están recibindo un tratamento de retrovirales.

A nosa proposta: Esixir o cumprimento da Declaración de Doha, aprobado polos membros da OMC, na que se obriga-
ba a ditos países a facilitar a exportación de medicamentos xenéricos a todos os países pobres con escasa capacidade 
de produción propia para que as normas de propiedade intelectual deixen de impedir aos países do Sur a protexer a súa 
saúde pública.

OBXECTIVO 6: PERDOAR A DÉBEDA AOS PAÍSES MENOS ADIANTADOS (PMAS) E REDUCIR A 

DOS PAÍSES DE DESENVOLVEMENTO HUMANO MEDIO

Moitos destes países gástanse máis parte do os seus orzamentos en atender a débeda cos países do Norte que en 
Educación ou Saúde.

A nosa proposta: Eliminar a débeda dos países menos adiantados e reducir a dos países de desenvolvemento humano 
medio, vinculando as operacións de débeda con investimentos sociais.

OBXECTIVO 7: DIMINUÍR O GASTO EN DEFENSA

O orzamento do Ministerio de Defensa, os seus organismos autónomos e resto de partidas asociadas a Defensa medrou 
un 6% no 2007 ata acadar os 17.000 millóns de euros, case un 10% do total dos orzamentos Xerais do Estado.

A I+D militar recibiu case 1600 millóns de diñeiro público, é dicir, 5 veces máis que o que recibiu a investigación sanitaria, 
o dobre que recibiron as universidades para investigar, e 20 veces máis que a investigación agrícola.

A nosa proposta: Defensa non pode ser a partida orzamentaria de maior crecemento. Ao contrario , propoñemos unha 
redución paulatina do orzamento, eliminando as partidas de investigación armamentística (1600 millóns de euros) e as 
partidas asociadas a misións militares no estranxeiro.

OBXECTIVO 8: TERMINAR COS FLUXOS MIGRATORIOS INVOLUNTARIOS

Cada ano España recibe 200.000 inmigrantes. O número de inmigrantes africanos interceptados no ano 2006 cando 
intentaban acadar as costas de Canarias a bordo de pateras, cayucos ou lanchas zódiac supera os 31.000. No 2006, 
houbo 6.000 mortes recoñecidas nas costas canarias e africanas (cifra moi inferior á de falecementos reais).

A nosa proposta: Non podemos pensar que a inmigración se vai deter só a base de aumentar os controis fronteirizos 
ou aumentar o tamaño dos valos de Ceuta e Melilla. Faise imprescindible unha política máis seria. É necesario atacar as 
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causas que levan a centos de miles de persoas a emigrar a España ou a outros países “desenvolvidos”.

A nosa proposta pasa por eliminar a pobreza, resolvendo así de raíz os problemas de moitas persoas que poñen en 
risco as súas vidas para emigrar buscando un “futuro mellor”.

OBXECTIVO 9: RESOLVER UNHA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DA DESTRUCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

Só nos últimos 15 anos, o mundo perdeu o 13% dos seus bosques. Entre o 18 e o 25% dos gases de efecto inverna-
doiro proceden da deforestación.

A nosa proposta: Investir no desenvolvemento dos países do Sur, eliminando a necesidade que lévalles a sobreexplotar 
os seus recursos naturais e eliminar as barreiras comerciais á súa produción agrícola favorecerá o cultivo progresivo das 
súas terras e permitirá preservar valiosos ecosistemas naturais.

OBXECTIVO 10: UN MUNDO ESTABLE E EN PAZ

Actualmente crise, conflitos e ameazas percorren o mundo. Os atentados terroristas, atáquelos suicidas, o secuestro 
de civís representan a un corpo antisocial que quere impoñer regras opostas aos valores esenciais da persoa humana.

Nada pode xustificar nin lexitimar a violencia, os actos contra a vida das persoas, o terrorismo, etc.

Agora ben, constátase que a violencia xorde con máis facilidade en contextos pobres onde a desesperanza é substituída 
a miúdo por falsas ilusións. Os fundamentalismos teñen un caldo de cultivo importante entre a xente máis desfavorecida, 
pola súa falta de educación e recursos.

A nosa proposta: Non é posible a paz mundial con perto da metade da poboación do globo malvivindo con menos de 
2 euros ao día. Unha vez máis, é preciso atallar as causas, é necesario eliminar a pobreza, xeradora de desesperanza.
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4.2 PROPOSTAS BÁSICAS PARA UNHA GALICIA SOLIDARIA

1. Favorecer a produción propia e a exportación dos colectivos empobrecidos. Para iso, ruptura de aranceis e freos aos 
produtos do Sur.

2. Protexer as pequenas e medianas empresas. Se hai diñeiro para reflotar empresas, que sexan estes e non as grandes 
transnacionais.

3. Controlar e sancionar os movementos especulativos das multinacionais que traian como consecuencia o prexuízo dos 
dereitos e bens políticos, económicos e sociais.

4. Transferencia de tecnoloxía e educación ao Sur.

5. Redución contundente dos soldos dos políticos e dos altos cargos Galegos, así como redución drástica dos gastos 
de representación dos partidos políticos, especialmente os realizados en campaña electoral.

6. Promoción do incremento e calidade da Axuda Oficial ao Desenvolvemento: ata o 0’7% do PIB, libre de xuros comer-
ciais, dedicados aos países máis pobres e non só aos que están en vías de desenvolvemento.

7. Promoción de espazos de reflexión e participación sobre as causas e posibles solucións á pobreza. Realización de 
campañas de sensibilización.

8. Promoción da banca solidaria para apoio de microproyectos laborais: préstamos a interese cero.

9. Promoción da autoxestión laboral e a cooperativa nas súas versións de produción, de consumo e de crédito.

10. Promoción e apoio ás redes de comercio xusto, que paga con xustiza aos produtores do Sur e elimina a especulación 
dos intermediarios.

11. Realización de campañas masivas de consumo responsable e respecto ao medio ambiente

12. Promoción, a través da educación, da conciencia crítica á hora de actuar como compradores ou consumidores, para 
que se teña conciencia da existencia do voto económico.

13. Cambiar o actual sistema de gratuidade dos libros de texto, que nin cobre a totalidade do custo dos libros nin fai 
diferenciación entre familias de rendas baixas e as de rendas altas. Propoñemos Cheques Educativos que cubra a total-
idade dos libros de texto para as familias de rendas máis baixas, e progresivamente iranse dando axudas ás de rendas 
superiores cunha política de módulos, de tal forma que máis axudas para os que menos ingresos teñan.

14. Ensino nas escolas de modelos alternativos á economía neoliberal. Proposta de modelos concretos de economía 
solidaria.

15. Desenvolvemento dá Lei de Fomento da Educación e a Cultura dá Paz . Creación dun Consello Asesor de Fomento 
da Educación e a Cultura da Paz, con representación da sociedade civil, co fin de impulsar e avaliar as políticas públicas 
de fomento da paz.

16. Elevar a achega a Cooperación dá Xunta de Galicia polo menos ata a media de ou estado, con obxetivo de acadar ou 
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0.7% comprometido non Pacto de Estado contra a Pobreza. Hoxe a nosa achega está a cola de todas as comunidades 
autónomas, tal como ven de denunciar a Coordinadora galega de ONGD.

17. Axudas para ou retorno e a sua incardinación en Galicia a vos emigrantes galegos con rendas baixas. Así mesmo 
axudas a vos inmigrantes que se encontran na nosa terra e estan a axudar a dar a volta a pirámide poboacional galega, 
a mais envellecida de Europa. Vos galegos sabemos ben ou que é ter que abandonar as nosas familias e a nosa terra 
para procurrar a vida fora, por iso nada mellor que nos para ser terra de acollida.

18. O noso campo esta quedando baleiro, e sen embargo a taxa de paro cada vez é mais grande. Propomos potenciar o 
Banco de Terras para dar unha saída as poblacións máis desfavorecidas, axudando a creación de cooperativas, cultivos 
ecolóxicos e de calidade, e potenciando ou turismo rural.
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4.3 POR UNHA POLÍTICA GALEGA PROPÍA EN COOPERACIÓN O DESENVOLVEMENTO

O Partido Por un Mundo Máis Xusto comprométese a defender as propostas das ONGD galegas para conseguir unha 
política Galega de Cooperación ao desenvolvemento independente e sen prevendas políticas, que dé resposta ás 
necesidades dos países empobrecidos. Por iso aceptamos e facemos propios os 16 puntos propostos aos partidos 
políticos pola Comisión de Incidencia Política da Coordinadora Galega de Organizacións Non Gobernamentais para o 
Desenvolvemento .

PROPOSTAS:

1. CANTIDADE GLOBAL DA AXUDA.-

Cumprir o compromiso adquirido en novembro de 2007 cando todos os partidos con representación parlamentaria no 
Estado Español asinaron, xunto á Coordinadora estatal de ONGDs, o Pacto de Estado contra a pobreza, que garantía 
destinar o 0,7% do orzamento propio de tódalas administracións do Estado, das CCAA e dos entes locais para a Axuda 
Oficial ó Desenvolvemento (AOD). Para acadalo, deberase propoñer un calendario detallado de cumprimento anual.

2. RECOÑECEMENTO DO PAPEL DAS ONGDs.-

Incrementar a porcentaxe de recursos de cofinanciamento de proxectos xestionados por ONGDs en sintonía co incre-
mento total anual da AOD, recoñecendo o seu papel como actores relevantes na política de cooperación, apoiando o 
seu fortalecemento e fomentando a súa participación e o diálogo social, a través da Coordinadora galega de ONGDs.

3. SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO.

Destinar, como mínimo, un 5% do total de recursos canalizados a través de ONGDs a proxectos de educación para o 
desenvolvemento e sensibilización cidadá como parte esencial da política de cooperación.

4. PAÍSES MENOS ADIANTADOS.-

Reforzar a prioridade xeográfica da nosa cooperación porcurando que, antes de 2.012, se estea a destinar, polo menos, 
o 25% da AOD xeográficamente especificable cara aos Países Menos Adiantados (PMAs), con atención especial á África 
subsahariana.

5. SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS.-

Orientar as prioridades sectoriais da AOD bilateral aos servizos sociais básicos (saúde, educación e prestacións sociais), 
para garantir que a AOD destinada a estes SSB en ningún caso sexa inferior ao 20% da AOD sectorialmente distribuíble.

6. TRANSPARENCIA.-

Avanzar firmemente nos mecanismos multilaterais e independentes de goberno e control do sistema internacional de 
axuda, potenciando os procesos de avaliación, transparencia e rendición de contas.
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7. EFICACIA DA AXUDA.-

Aplicar á xestión da Cooperación ó Desenvolvemento os criterios da Declaración de París, asinados por España en 
2.005 sobre Eficacia da Axuda (apropiación, alineación, armonización, xestión orientada a resultados e responsabilidade 
mutua).

Poñer en marcha de programas de conversión de débeda por desenvolvemento, eliminando totalmente a axuda ligada, 
incluíndo a axuda alimentaria e a asistencia técnica. A cooperación reembolsable non superará o 5% do total da AOD en 
ningún exercicio. A axuda non estará condicionada a políticas económicas, sendo a única condición a consecución dos 
resultados acordados cos países socios e os avances en materia de gobernabilidade e dereitos humanos. As políticas 
comerciais que se implementen dende a administración autonómica deberán recoñecer e respetar o desenvolvemento 
dos países empobrecidos e o dereito a decidir as súas políticas.

8. OBXECTIVOS DO MILENIO.-

Centrar as políticas de Cooperación hacia a consecución dos Obxectivos do Milenio para o 2.015, tal e como todos os 
Estados comprometéronse en setembro del 2.000 no seo de Nacións Unidas. Cada unha das decisións das políticas 
comerciais terán en conta os seus efectos sobre os ODM.

9. XÉNERO.-

Ter en conta, de forma transversal en todas as políticas de cooperación, o desenvolvemento equitativo de homes e 
mulleres.

10. MOVEMENTOS MIGRATORIOS.-

A concepción e xestión dos movementos migratorios faranse ó servizo do desenvolvemento. A política migratoria debe 
poñer á solidariedade, os dereitos humanos e a liberdade no centro da mesma.

11. CAMBIO CLIMÁTICO.-

A AOD deberá loitar contra o cambio climático, non puidendo utilizarse para compensar o exceso de emisións de CO2.

12. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA.-

Regular normativamente os criterios da RSC esixibles a empresas cando xestionen recursos económicos públicos, tendo 
en conta, ademais, as accións destas empresas no exterior.

13. REFORMAS FISCAIS.-

Acometer as reformas legais precisas para que os donativos e contribucións das persoas físicas ás ONGDs poidan de-
ducirse, polo menos, nos mesmos termos e porcentaxes que no caso das persoas xurídicas.

14. ACCIÓN HUMANITARIA.-

Aplicar os criterios establecidos polo Comité de Axuda o Desenvolvemento (CAD) da OCDE de destinar alomenos o 7% 
da AOD á Acción Humanitaria.

15. AXENCIA GALEGA DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.-

Implementar a Axencia galega de Cooperación ó Desenvolvemento para que coordine e homoxeneice todos os esforzos 
da Comunidade Autónoma en materia de AOD e Acción Humanitaria.

16. COOPERACIÓN LOCAL.-

Fomentar e apoiar as iniciativas da AOD no ámbito local.
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5. ¿VOTO ÚTIL OU VOTO EN CONCIENCIA?

Cando un partido minoritario coma “Por Un Mundo Más Justo” informa da súa existencia, algúns, influídos polo pragma-
tismo neoliberal, apelan ao “voto útil” rexeitando a nosa invitación.

A invención do argumento do “voto útil” ten a súa orixe no pragmatismo norteamericano, teoría segundo a cal só vale o 
voto que vai ter éxito electoral, é decir, aquel que vai parar á unha posible maioría. Nembargantes, hai varias razóns que 
amosan a falacia que se agocha tras deste argumento e outras tantas que aconsellan o voto en conciencia, que é o que 
nós propoñemos.

Vexamos primeiro os argumentos contra o argumento do “voto útil”:

1. Apelar ao voto útil é apelar a un voto antidemocrático pois pretende silenciar ás minorías, mentres que a 
democracia é o sistema que dá opcións a toda voz para que se poida expresar e participar no xogo democrático.

2. Apelar ao voto útil é influir nas conciencias para que fagan unha elección irresponsable, é decir, non acorde coa 
propia conciencia senón cos intereses dun partido que se quere facer co poder ou manterse nel.

3. Apelar ao voto útil é establecer como verdade que o único voto que vale é o que chega ao goberno, o 
cal permite todo tipo de situacións antidemocráticas (coma que non vote o partido máis votado, senón os menos 
votados coaligados) e supón menospreciar aos cidadáns que votaron opcións distintas, cuxas voces tamén deben 
ser tidas en conta.

4. Apelar ao voto útil é propoñer que se vote o menos malo. Pero a quen hai que votar é a quen se pense que 
mellor defende a verdade, o ben e a xustiza.

5. O chamado voto útil é un voto reactivo: vaise en contra dun partido, pero non a favor dunhas ideas.

6. Apelar ao voto útil agocha o desexo de facer forte o bipartidismo que está empobrecendo a vida política 
española. A democracia é pluralidade e pluralidade é riqueza. A bipolaridade supón a intolerancia coas minorías e 
empuxa a reducir a elección entre PSOE e PP, partidos con quen non están dacordo, en cuestións graves, a maioría 
dos seus votantes.

7. A apelación ao voto útil é un argumento falaz porque, ao final, os grandes partidos crense donos dos votos e 
empréganos en accións que non se votaran (por ejemplo, a guerra do Iraq).

¿Cales son os argumentos que fan forte o voto en conciencia?

1. É o voto democrático por excelencia: votar ao que se considera mellor, máis xusto para todos.

2. O voto en conciencia a unha minoría, aínda que non acadase ningún parlamentario, supón dar voz a unha opción 
política e ética, da que terán que tomar nota os grandes partidos. Así aconteceu, por ejemplo, cos ecologistas: 
non gobernan, pero as súas teses son admitidas por todos.
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3. O voto en conciencia é un voto persoal. É a miña voz. Esta nunca se perde, porque foi testemuña do que quero.

4. Votar en conciencia rexenera a democracia, impedindo que os períodos electorais sexan períodos de venda de 
imaxes, no canto de intercambio construtivo de ideas.

5. Os partidos minoritarios son os únicos que teñen liberdade real para presionar aos partidos maioritarios, para que 
teñan en conta os problemas reais e para que cumpran as súas promesas.

6. O voto en conciencia é o voto ético. Separar a ética da política é facer da democracia un relativismo moral onde o 
que impera como bo e verdadeiro é o que impón a maioría.

Votar a “Por Un Mundo Más Justo” é un voto en conciencia porque apela ao gran problema da humanidade: a 
fame e a pobreza; porque é un voto que sabes para que se dá e porque co noso voto damos voz á maioría do planeta, 
é decir, porque así seremos a voz dos sen voz.
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6. UN VOTO CONTRA A POBREZA

Vivimos nun momento histórico no que o fin da pobreza é posible. As medidas necesarias para conseguilo están moi 
claras e todos os países están de acordo. O problema para a súa aplicación é a falta de vontade política.

Quen formamos parte do partido Por Un Mundo Máis Xusto (PUM+J) temos un denominador común: a profunda 
convicción na necesidade urxente de poñer en práctica a Declaración Universal dos dereitos Humanos e o con-
vencemento da efectividade da vía política para traballar por un mundo sen pobreza. Cidadáns independentes, de todas 
as ideoloxías e confesións, constituímonos como habemos partido político co convencemento de que a solución da 
pobreza está na política.

Non nos sentimos culpables da situación catastrófica que herdamos. Pero si sentímonos profundamente responsa-
bles de intentar facer algo. Non hai afán de protagonismo individual, nin intención de enfrontamento con outras for-
macións políticas, nin poñemos o acento noutros asuntos que non sexan o indicado.

Estamos convencidos de que os nosos obxectivos e as medidas que perseguimos poden ser defendidos por calquera 
persoa que comparta os valores de solidariedade e xustiza, con independencia das súas tendencias políticas previas.

No camiño para a construción dun sistema de goberno máis democrático a nivel global, cremos que a área de xogo do 
noso Estado de Dereito constitúe o marco que permite loitar efectiva e inequivocamente polo noso obxectivo.

Era cuestión de tempo que ocorrese. Se o poder político se desentiende dos obxectivos socialmente máis prioritarios, 
entón os movementos sociais deben probar sorte na vida política. Cremos que, por fin, existe unha representación 
política específica do gran movemento social contra a pobreza.

Nun mundo globalizado, as medidas que adopta o noso Goberno afectan cada vez máis aos países do Sur: as políticas 
locais teñen implicacións globais. Sen embargo, os seus cidadáns non teñen dereito a votar nas nosas eleccións. 
Nós cremos que con cada voto ao PUM+J votan centos, incluso miles de persoas afectadas polas nosas políticas, 
co mesmo dereito que nós a ter unhas condicións de vida dignas que permítanlles desenvolverse en liberdade. Esta 
necesidade de dar voto aos que non teno, implica necesariamente a ampliación do concepto de “cidadanía”. Neste 
sentido, sentímonos cidadáns do mundo.

Votar ao Partido Por Un Mundo Máis Xusto é unha chamada aos grandes partidos políticos para que inclúan 
propostas destinadas a acabar coa pobreza na primeira páxina da súa axenda política.

Se os partidos que gobernan non inclúen como unha prioridade nas súas políticas o fin da pobreza, o Partido Por 
Un Mundo Máis Xusto non terá máis remedio que seguir reivindicándoo. En España existen moitas persoas ás que 
inquiétalles o problema da pobreza e queren remedialo. Estamos convencidos de que todos somos necesarios para 
resolver o que ao noso xuízo é o problema fundamental que ten a humanidade.

Súmate ao noso proxecto: Por Un Mundo Máis Xusto. Grazas.


