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Cara a unha sociedade cohesionada con
valentía, fraternidade e valores renovados
A crise socio sanitaria e económica na que nos vemos inmersos móstranos con
nitidez algúns dos principais desafíos que tiñamos pendentes e aos que nos
negabamos a enfrontar: somos seres dependentes que necesitamos sociedades cohesionadas para saír adiante dentro dun planeta que por moitas fronteiras que lle poñamos está profundamente interconectado. Os procesos sociais,
políticos e económicos deben tender á xustiza tanto na proximidade local
como nas interaccións mundiais.

“É momento de equilibrar a
balanza, acabar con dialécticas frontistas e aproveitar
todo o potencial e capacidade da nosa sociedade.
Fomentemos a convivencia
e o diálogo máis aló de
bandeiras e fronteiras.”
Sabemos, que cando se profunda na desigualdade económica e avánzase cara
a sociedades onde os dereitos reais dependen cada vez máis dos bens patrimoniais, da xeración á que un pertence, da súa procedencia ou nacionalidade,
os alicerces da sociedade vanse erosionando e ata o propio sistema democrático se fragiliza.
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Por unha Galicia máis xusta
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Por Un Mundo Máis Xusto

con
valores
renovados.
Humanizar e dignificar a política

Necesitamos máis que nunca a política, ser construtores da mesma, profundamente respectuosos e empáticos co outro. Nas lexítimas interpretacións ideolóxicas, partidistas e identitarias tanto para enfrontar a situación como para
visualizar un camiño e un destino compartido está faltado respecto polo outro,
vontade de acordo e visión de longo prazo e transfronteiriza.
Tamén está faltado sinceridade, ignorándose as profundas transformacións
necesarias que esixe o avanzar cara a escenarios máis xustos, solidarios e
sostibles. Non é realista seguir coma se nada, manter batallas personalistas
que priorizan a anécdota sobre o importante, infantilizan á sociedade e non
expoñen as responsabilidades políticas e cidadás que nos esperan.
Desde o Partido por Un Mundo máis
Xusto cremos que estas eleccións son
para Galicia un momento decisivo para
dar un paso adiante na calidade da nosa
política e na reorientación das prioridades de desenvolvemento e de coidado
dos máis débiles. Non podemos aceptar
que a pobreza sexa unha normalidade
coa que convivir nos nosos barrios e
concellos, que siga profundándose no
abandono das nosas terras e aldeas, a
precariedade laboral dos nosos mozos
se naturalice e a nosa forma de producir
e consumir siga sendo unha condena para o planeta e un lastre para as futuras
xeracións.
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Necesitamos uns valores renovados
Fronte a unha mirada de fronteira, egoísmo e parálise, FRATERNIDADE
GLOBAL e procura de SOLUCIÓNS ACTIVAS COMPARTIDAS e DEFENSA DOS
BENS COMÚNS.
Fronte á especulación e a procura de beneficios cortoplacistas propios á
conta doutros, propoñemos VISIÓN DE LONGO PRAZO con dose de PLANIFICACIÓN COMPARTIDA e ECONOMÍA REAL en función das necesidades sentidas das maiorías.
Fronte á desregulación e a lei do máis forte e o menos honesto,
REGULACIÓN EN ARAS DO BEN COMÚN e os máis débiles.
Fronte ao consumismo irreflexivo e incitado apostamos polo CONSUMO
RESPONSABLE co planeta, con aqueles que ven privado o acceso a bens
polo noso sobreconsumo e co noso propio benestar e desenvolvemento
integral.
Fronte ás análises, intervencións e entidades desarticulados e independentes que non teñen en conta as externalidades negativas das súas intervencións, VISIÓN INTEGRAL e CORRESPONSABILIDADE.
Fronte ao individualismo e a competitividade é necesaria a COHESIÓN
SOCIAL e a REPARTICIÓN DO EMPREGO e DOS COIDADOS.
Fronte á opacidade buscaremos TRANSPARENCIA e MÁIS DEMOCRACIA.
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1. Humanizar e dignificar a política
Desde o seu exercicio práctico no día a día no Parlamento de Galicia, nas
intervencións antes os medios de comunicación, a través dun profundo
respecto cara ao resto de partidos e correntes políticas, un nítido espírito
construtivo e de procura do acordo.
Eliminando as portas xiratorias, integrando na política a colectivos
afastados da mesma promovendo unha maior PARTICIPACIÓN CIDADÁ nas
decisións públicas. Colaborando nunha política que xere confianza e esperanza á cidadanía, desde a cultura do recoñecemento do outro e do construír xuntos.

FOTO
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2. Solidariedade e Xustiza Global

Click spot

Unha política de COOPERACIÓN
GALEGA que garanta a COHERENCIA DE
POLÍTICAS cunha aliñación nítida coa
Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible e. un incremento tanto en cantidade
como en calidade da axuda.
Reivindicar un sistema internacional
de COMERCIO e INVERSIONES más
justo, transparente y sostenible, cuyas
reglas y principios respondan a objetivos comunes y no a los intereses particulares de unos pocos.

Defender un avance Estatal e Internacional cara a unha FISCALIDADE máis
xusta que inclúa a eliminación dos paraísos fiscais e o avance en mecanismos
de fiscalidade global que permitan o
financiamento adecuado dos servizos
.
esenciais
e eviten a competencia desleal.
Contribuír na construción dunha
CULTURA DE PAZ E NON VIOLENCIA para
o que resulta clave traballar de maneira
simultánea en fortalecer o control sobre
o comercio de armas e fomentar mecanismos de resolución de conflitos por
vías non violentas.
Click spot
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Click spot

Contribuíndo a unha política de reconciliación e cohesión social despois
de anos de violencia, de bloques enfrontados. Apostando por unha cultura do
respecto á vida e á dignidade de toda persoa, especialmente a aquelas máis
vulnerables.
Unha participación proactiva nas política sobre MIGRACIÓN e ASILO que
aposten claramente pola construción dunha Galicia máis solidaria, fraterna,
acolledora e que velen polo desenvolvemento integral das persoas, os pobos e
a humanidade.
Potenciando las redes de apoyo a
los colectivos migrantes para favorecer su integración, apostando por su
formación y evitando la normalización
de situaciones laborales que mantienen a la población migrante en situación irregular de forma indefinida,
exentos de muchos derechos y vulnerables a la explotación.
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3. Economía Social e solidaria.
Concibida como medio ao servizo do desenvolvemento humano.
Favorecendo a produción propia, a compra pública con criterios socio-ambientais, o turismo de calidade, as cooperativas e a auto xestión. Protexendo
ás pequenas e medianas empresas e as explotacións familiares.
Cunha política de EMPREGO que
priorice a dignidade do traballo e a súa
repartición entre todos, fomentando as
reducións de xornada e a conciliación
da vida familiar ata acabar co desemprego estrutural, asegurando o nivel
de renda, loitando contra a destrución
de emprego e creando emprego
social. Desincentivando as brechas
salariais e a acumulación de rendas
desorbitadas.
click spot

Facilitando o desenvolvemento de mesas de diálogo entre as administracións públicas, sindicatos,
empresarios, universidades, centros de formación
profesional, organizacións do terceiro sector, Ong
e autónomos.
Unha política que potencie os empregos primarios
de agricultura, gandería, pesca e os seus derivados
e ámbito forestal, no coidado e produción.
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Primar o CONSUMO RESPONSABLE
pois este garante a protección do medio
ambiente e o respecto aos dereitos de
todas as persoas que interviñeron na
cadea de produción dos bens que consumimos.
Desenvolvendo campañas públicas
masivas de promoción do consumo responsable e educativas de concienciación
crítica á hora de actuar como compradores.
Facilitando a reutilización e a reparación dos produtos e reducindo a xeración
de residuos.
Unha aposta decidida pola ECONOMÍA CIRCULAR, recuperando a cultura
do comercio de proximidade e local, respectando o planeta e as súas xentes.
Unha ALIMENTACIÓN SAUDABLE,
XUSTA E SOSTIBLE que se enraíce
nunha recuperación da produción agraria, gandeira e pesqueira local. Facilitando a formación e o acceso á actividade primaria dos mozos e garantindo
a substitución xeracional, xerando e
dinamizando Bancos de Terras, facilitando a creación de cooperativas, impulsando as canles curtas de comercialización, os cultivos agro ecolóxicos,
promovendo prezos mínimos para que
os nosos gandeiros e agricultores que producen de forma sostible sigan xerando emprego, establecendo impostos especiais aos alimentos ultra-procesados
non saudables, facilitando o acceso á auga nos espazos públicos
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limitando a publicidade enganosa e velando polo cumprimento de criterios nutricionais nos comedores dos centros educativos, sanitarios e laborais.
Unha POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA EQUITATIVA e robusta que premie as
actividades e produtos cunha contribución social positiva. Utilizando as competencias fiscais autonómicas galegas para fortalecer a recadación a través da
loita contra a fraude e a adopción de impostos especiais naqueles produtos
con efectos perverso no social, o sanitario ou o ambiental. Asegurándose do
efecto redistributivo e garantindo o financiamento adecuado dos servizos públicos esenciais. Facilitando o desenvolvemento da banca ética.
Unha política AMBIENTAL
completamente aliñada cos compromisos do Acordo de París sobre o
Cambio Climático. Elaborando un
ambicioso plan de recorte de emisións de gases de efecto invernadoiro, favorecendo a mobilidade sostible,
fomentando a redución do gasto
enerxético por parte da industria e os
fogares, sobre todo o derivado de
hidrocarburos, impulsando o desenvolvemento enerxías alternativas e
facilitando a redución drástica de
envases dun só uso.
Impoñendo condicións máis
esixentes ás nosas empresas no
exterior nos seus comportamento
socio-ambientais.
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Fortalecer os servizos públicos

en especial a Sanidade, a Educación e a Atención Social.

No ámbito sanitario é fundamental REFORZAR A ATENCIÓN PRIMARIA e un
maior investimento nunha sanidade preventiva con abordaxe integral e integrador que inclúa o ámbito nutricional e campañas de información e educación.
Hai que equilibrar a balanza nun sistema impersoal e sobrecargado onde
prima a medicalización e a intervención cirúrxica sobre a prevención, o seguimento personalizado e a promoción de hábitos saudables.
Contribuír á POLÍTICAS DE COIDADO DIGNO, respectuoso coas persoas enfermas e maiores, onde se revisen os protocolos do dereito para morrer en
compañía, ou de ser acompañado por familia ou persoas voluntarias en residencias. Potenciando a atención xeriátrica integral con especialistas na materia. Favorecendo a inclusión de terapias complementarias que demostraron
efectividade no tratamento e coidado de persoas fráxiles (fisioterapia, arte e
musicoterapia, meditación…)- Fomentando unha Rede Pública Galega de Residencias de Maiores, de titularidade e xestión públicas (no caso das de nova
creación). Aumentando as prazas nas residencias públicas de maiores e garantindo servizos de inspección continua en todos os centros xeriátricos. Investindo na rede de apoio social a domicilio, con capacitación de persoas coidadoras
domiciliarias en estreita comunicación co sistema sanitario.
O desenvolvemento e fortalecemento de
programas que eviten a exclusión social é
fundamental. Facilitando que se desenvolva unha vía legal para o empadroamento
daquelas persoas que están sen fogar ou
que están á espera de regularizar a súa
situación legal. Desenvolvendo e fortalecendo programas que faciliten a integración dos mozos non acompañados.
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Unha política activa de APOIO Aos MOZOS ADULTOS que evite a súa precariedade laboral e perda de dereitos respecto a xeracións precedentes, con medidas que faciliten a súa emancipación e permitan horizontes de estabilidade
de ingresos para construír unha familia (salarios que en idade de madurez profesional e idade reprodutiva non poden estar por baixo das pensións medias).
Protexendo aos MOZOS ADOLESCENTES da publicidade agresiva que
incentiva actividades insas como os xogos de azar. Promocionando espazos
de cultura e participación xuvenil que enriquezan o seu lecer e favorezan o
seu crecemento persoal e social.
Unha política de VIVENDA centrada
en posibilitar o acceso á vivenda digna
a todos os cidadáns, combinando mecanismos como a renda mínima, coa
ampliación do parque público de
vivendas en aluguer e propiedade en
especial para facilitar o dereito á
emancipación dos mozos. Priorizando
axudas decididas á reforma e adaptación de vivendas para evitar segregación social, reducir o impacto ambiental e o malgaste enerxético.
Evitando novos desenvolvementos
urbanísticos e ocupacións de chan
innecesarias e promovendo o repoboamento dos Concellos Rurais.
Implantando unha fiscalidade diferencial para a vivenda baleiras en
zonas de alta demanda para evitar a
súa subutilización, incentivar a súa
entrada no mercado de aluguer e a
baixada dos prezos da vivenda.
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Contribuír de forma construtiva a un PACTO EDUCATIVO de carácter Estatal
e a unha visión compartida en Galicia que facilite a transición a un modelo
educativo que dea ás novas xeracións as competencias necesarias para que
poidan achegar propostas que transformen a sociedade. Avance nos niveis de
investimento educativo nos rangos europeos,
apoiando aos estudantes e familias cunha redución das taxas, un incremento
da calidade e facilidades no transporte e o aloxamento.
Unha aposta pola TRANSPARENCIA
que permita o control por parte dos
cidadáns das actuacións públicas e
privadas, unha avaliación permanente
das diferentes políticas e un tratamento
máis obxectivo, serio e rigoroso da
información por parte dos medios de
comunicación. Promocionando o Software libre as actividades da Xunta de
Galicia, erradicando a fenda dixital e a
accesibilidade a internet en todo o territorio.
click spot

Podes facer posible que esta forma
de entender a política e estas prioridades estean presentes no Parlamento de
Galicia a partir de Julio.
Comprometémonos a impulsar avances concretos nos puntos sinalados,
facilitando diálogos construtivos co resto
de grupos políticos. Estamos decididos a
romper as lóxicas de confrontación e a

“Xogámonos tanto,
necesitamos unha sociedade
cohesionada
é momento de equilibrar
a balanza.”
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¿Quieres ver y escuchar nuestro
programa electoral?

Visita nuestra el canal
de Por Un Mundo Más Justo
https://bit.ly/PorUnMundoMáisXustoGalicia
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