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Aquest no és el programa electoral de cap partit polític. A més, els canvis sòlids no s'imposen per decret, mes aviat es construeixen de baix a dalt. I
així i tot, la urgència del canvi és més gran que la dificultat per a assolirlo. Aquestes mesures cal guanyarles a qui governi sigui qui sigui, però al
mateix temps ens toca construirles a nosaltres mateixos. És clar que alguna et sonarà idealista, però probablement el que és realment idealista és
pensar que podem seguir bàsicament igual i que la recuperació econòmica encara és possible (bombolles a part).
No, no és possible tornar al camí del creixement indefinit quan tots els puntals del sistema actual s'estan esfondrant. El que estem deixant endarrere és
gairebé un segle de matèries primes barates, energia fòssil abundant, ecosistemes que semblaven no tenir límits, confiança cega en la tecnologia,
estats del benestar redistributius, amplies classes mitges amb amplia capacitat de consum, sindicats de masses que plantaven cara, economies
emergents que mai emergien, centrals nuclears la mar de fiables, etc.. No, no es pot resoldre aquest problema amb les mateixes formes de pensar que
l'han creat. No n'hi haurà prou doncs amb frenar les retallades encara que sens dubte aquest és un bon primer pas, cal redistribuir el poder i els
recursos escassos, és urgent una nova etapa de “prosperitat sense creixement”.

1Creació d'assemblees de veïns a barris i pobles, i que aquestes caminin cap a la presa de decisions vinculants. Cessió de locals per
a acollir i facilitar el treball de totes les associacions. Referèndums a escala europea, estatal, autonòmica i local per a totes les grans
decisions estructurals. Obligació de convocar un referèndum vinculant amb la recollida del recolzament d'un 5% del cens electoral.
http://reformaleyelectoral.blogspot.com
2Defensa d'una sanitat pública, gratuïta, universal, de qualitat, sostenible i no reduccionista. No al copagament i a les
retallades. Introducció crítica de les teràpies alternatives. Revisió dels contractes amb empreses farmacèutiques i priorització de la
producció de medicaments genèrics. Promoció de l'autogestió de la salut i d'una investigació mèdica orientada al bé comú. Opció de
part natural gratuït a casa o a l'hospital.
www.nodo50.org/fadsp
3Educació pública de qualitat. Fre a la privatització i les retallades. No a la massificació: mes professors i mes recursos. Per un
sistema educatiu no orientat a la especialització precoç per imperatius del mercat laboral. Per una educació integral i vivencial
basat en la llibertat responsable i que inclogui l'aprenentatge d'habilitats emocionals, corporals i manuals bàsiques. Frenar la
mercantilizació i la gestió empresarial de la universitat revertint la LOU i el Pla Bolonya.
www.rosasensat.org

www.educaciolliure.org

www.universitatpublica.org

4Habitatge digne. Garantir la funció social de l'habitatge i municipalitzar el sòl per a evitar l'especulació. Fixar el preu de
l'habitatge o dels lloguers en un màxim del 30% dels ingressos familiars. Dació en pagament per a cancel∙lar les hipoteques en
els casos d'habitatge habitual. Moratòria de desnonaments i creació de comissions municipals que bloquegin aquells que tinguin un
origen socioeconòmic. Aplicació del Decàleg de Bioconstrucció a totes els nous habitatges i als projectes de rehabilitació.
Reconversió dels pisos buits en un parc públic de lloguer social, al que es poden afegir les carteres de pisos dels bancs rescatats.
Impuls de noves formes de tinència alternatives a la propietat, especialment d'habitatge cooperatiu en cessió d'us
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

www.viviendadigna.org

5 La via més humana i eficaç de fer sostenible la immigració és la transformació de les relacions neocolonials que regeixen els
intercanvis internacionals. Legislar per un comerç just, eliminant els subsidis a l'exportació dels productes agrícoles en els mercats
mundials i les pressions per a que els països del sud obrin els seus mercats. Tancar els centres d'internament per a immigrants i
recuperar el dret a la lliure circulació de les persones. Denunciar el racisme en els programes polítics, encoratjant la convivència en
els barris amb programes educatius i millores en els serveis socials.
www.odg.cat

www.xarxaconsum.net

www.deudaecologica

6Substituir el PIB per altres indicadors, com per exemple el FIB (Felicitat Interior Bruta), que promoguin que l'objectiu de la
economia no sigui acumular capital i créixer indefinidament, sinó cobrir les necessitats de tots ajustantse al ritme de regeneració dels
recursos. Establir els límits i plantejarse objectius de reducció d'emissions i consum per capita, diferenciant entre països del Nord
(contracció) i del Sud (convergència). Superar la lògica mercantil i la injustícia climàtica del mercat d'emissions, assumint quotes de
reducció de CO2 realment eficaces i a curt termini, amb l'objectiu de no superar els 350 parts de milió de CO2 a l'atmosfera.
www.carbontradewatch.org
7Començar ara la transició cap a sistemes energètics descentralitzats, públics i renovables, mitjançant una inversió massiva.
Nacionalització de les grans xarxes de generació, transformació i distribució elèctrica. Multiplicació de sistemes locals de
generació elèctrica. Desmantellament de les centrals nuclears per insegures, cares i incapaces d'oferir una solució al problema
dels residus radioactius.
www.crisisenergetica.org

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/mix_electrico_2020.pdf

8Els residus son recursos. Tendir al residu zero d'emissions i de materials mitjançant el rediseny, la reducció, la reutilizació, el
reciclatge i la priorizació de tecnologies accessibles i sostenibles. Prohibició de l'obsolescènciaprogramada en la fabricació de tots
els productes. Aplicació de programes de control de qualitat per a les importacions.
www.residusiconsum.org
9Espai vital sostenible. Implementació de sistemes de tarifes que estableixin un mínim vital per a garantir l'accés universal als
recursos bàsics (aigua, llum, telefon...), però també una progressivitat tarifaria i un límit màxim de consum per persona que
asseguri la sostenibilitat del recurs.
10Gestió pública municipal de l'aigua. Cancel∙lació de tots els contractes que privatitzen l'aigua en mans d'empreses
multinacionals i dedicació dels beneficis a millores en l'eficàcia de les xarxes. Moratòria als grans transvasaments i fre immediat a la
sobreexplotació i contaminació dels aqüífers. Per una cultura solidariade l'aigua, basada en l'oferta i no en la demanda.
www.fnca.eu
11Pacificació, reducció i col∙lectivització del trànsit motoritzat. Rediseny de centres urbans per als vianants, accessibles només
amb flotes de repartiment i de servei elèctriques i rodejats d'aparcaments a les entrades. Rediseny del Pla d'Infraestructures amb la
finalitat de frenar tots els projectes que són elitistes i al mateix temps impossibles d'amortitzar (AVE, aeroports, autopistes...)
Prohibició de fabricar cotxes que sobrepassin els 100km/h. Extensió de les iniciatives de cotxe compartit en totes les seves
modalitats. Reforma impositiva ecològica que disminueixi el pes fiscal sobre el treball i introdueixi impostos sobre les empreses del
motor, de transport i petroquímiques, servint aquests per a cofinançar una xde transport públic gratuït amb accés a tot el territori com
ja existeix a altres regions d'Europa.
www.carbusters.org
12Sobirania alimentaria. Extensió d'una agricultura diversificada, ecològica, de proximitat i de temporada, orientada als mercats
locals i certificada amb segells participatius. Reforma agrària i creació d'un banc de terres per a que els joves camperols accedeixin
a la terra i es reverteixi la concentració empresarial. Penalització arancelaria dels aliments llunyans que puguin produirse
localment i etiquetatge de la petjada ecològica dels productes, amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 derivades del seu
transport. Reformulació de la Política Agrícola Comunitària (PAC) a favor dels petits i mitjans productors.
www.alianzasoberanialimentaria.org
13Frenar les multinacionals de l'agronegoci. Extensió de les llavors de varietats autòctones i en mans dels agricultors. Prohibició
total dels transgènics, per innecessaris, monopolistes i incontrolables, sense admetre cap llindar de seguretat. Substitució de seus de
bancs i hipermercats per cooperatives de consum i mercats agroecològics municipals. Fi de les llicènciesa grans superfícies
comercials, per la seva pressió abusiva sobre els productors i la destrucció del teixit dels barris.
http://supermercatsnogracies.wordpress.com

www.somloquesembrem.org

14La creació de diners, la obligació de comprar el petroli amb dòlars, la qualificació i compravenda de deute públic o els préstecs
condicionats son eines de control del gran capital, que activa l'alarma dels mercats, la fugida de capitals o, en última instància, el
bloqueig econòmic i la intervenció militar davant qualsevol intent de funcionar amb altres regles. Construir progressivament un
sistema monetari sobirà i una economia relocalizada son condicions necessàries per a enfrontar de manera eficient aquestes
agressions. Així com serà necessari sortir de la disciplina del Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i la Organització
Mundial del Comerç.
15Acabar amb els rescats bancaris, els derivats financers i els mercats de futurs. Taxar els fluxos de capital. Progressivament,
substituir la banca privada per sistemes de crèdit cooperatiu, banca pública i banca ètica, començant per recuperar el control
democràtic del Banc Central i del Banc Central Europeu. Simultàniament, creació de sistemes de monedes complementaries i
sistemes de comerç i intercanvi local (LETS).
www.economiacritica.net

http://intercanvis.net

16 Sostre social a la acumulació de capital. Imposició a les rendes dels capital al mateix nivell que als ingressos del treball.
Eliminació dels SICAV. Combat al frau fiscal. Prohibició de qualsevol moviment financer en els paradisos fiscals. Una
economia amb menys incentius per a la acumulació de capital i la competitivitat no serà una economia endarrerida i poc dinàmica,
sinó una de ritme mes humà, sostenible i conciliador.
17 Extensió de la propietat d'ús, la propietat comunal i la propietat pública. Fre a la acumulació patrimonial: màxim de 3 cases
per persona. Expropiació o reapropiació d'habitatges de multipropietaris, terres de latifundistes i empreses en fallida, traspassantles a
règims d'autogestió i cogestió. Judicis amb jurat popular per als delictes econòmics, laborals i ambientals, començant amb la
banca i les practiques especulatives que van generar la bombolla immobiliària.
18 Fi dels monopolis de mitjans de comunicació, empreses culturals i plataformes audiovisuals. Defensa d'un Internet neutral,
no controlat i obert a tot el món per igual. Rebuig de la explotació del talent i relacions de col∙laboració entre qui creen i difonen la
creació. Respecte per que cada persona pugui veure reconegudes les seves habilitats i pugui subsistir gràcies a elles, rebent part dels
beneficis quan uns altres fan diners amb elles. No a les lleis que criminalitzen l'intercanvi entre iguals. No a la llei Sinde.

http://internetnoseraotratv.net

http://laex.net

19Davant l'erosió dels drets laborals i la coacció hipotecaria, aplicació de la Renda Bàsica Universal. Retirada de la reforma de les
pensions. Organització d'assemblees de treballadors en totes les empreses i institucions. Fi dels contractes precaris. Diferències
salarials amb un màxim legal de 1 a 5 . Fi de la triada abundància materialpobresa de tempsincrement de l'atur: conciliació
familiar real i repartiment del treball, incloent el treball domèstic. Setmana laboral de 30 hores, amb sou digne i increments horaris
voluntaris.
www.redrentabasica.org
20Cooperativisme, autogestió i economia social i solidaria. Reconversió d'empreses petites i mitjanes orientades a la producció de
bens realment útils a la societat, sostenibles i amb relacions laborals justes i consensuades. Relocalizació industrial.
www.xes.cat

