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Volem una Europa solidària i democràtica, del benestar, ecologista,
feminista, que promogui la pau, asseguri els drets i les llibertats i que
protegeixi la diversitat cultural. Una
Europa que s’ocupi dels problemes
quotidians de la gent, que respongui als interessos de la majoria i que
asseguri un futur per a tots i totes.
I per això, proposem deu eixos
per canviar Europa.
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DEMOCRÀCIA
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Les institucions de la Unió Europea amb legitimitat democràtica són les
que han de tenir l’última paraula. Per això, hem de reforçar el Parlament
enfront de la Comissió i el Consell. Hem d’evitar que siguin els lobbies
i els poderosos els qui prenguin les decisions i continuïn agreujant les
desigualtats que vivim. Cal superar els tractats per tal de posar Europa al
servei de la gent.

UNA ECONOMIA PER A LES PERSONES

7.
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Hem de donar la volta a l’economia i posar-la al servei dels interessos de
la majoria social. És imprescindible democratitzar el govern econòmic de la
Unió Europea, començant pel Banc Central Europeu, garantint un canvi
de model productiu que posi els drets al centre, asseguri salaris dignes
i protecció social per a tothom, i que lluiti per la justícia fiscal i contra
l’evasió d’impostos dels rics.

GARANTIA DE DRETS
Davant una Unió Europea que retalla, Europa ha de garantir els drets
socials universals, com la sanitat, l’educació, les pensions o l’habitatge,
pels quals hem lluitat durant dècades, i que es reverteixin les polítiques
d’austeritat dels darrers anys, que impedeixen la justícia social. Cal frenar
les actuals retallades en drets i llibertats de la ciutadania, i fomentar la
cultura com a base de la diversitat europea.

UN HORITZÓ MORAT
Una revolució feminista. Les dones estan marcant el camí per construir una
societat nova i millor per a tots i totes. Volem una Europa que garanteixi la
igualtat real de les persones LGTBI, amb una legislació que protegeixi
la igualtat de tracte. Necessitem una Europa sense discriminacions ni violència, que reconegui la lliure decisió sobre els nostres cossos, amb serveis
públics i salaris iguals, i amb una economia que s’ocupi de les persones,
posant la vida al centre.

5. PONTS, NO MURS
5.

El comerç internacional no ha de ser una eina d’espoli i control al servei de les
elits, com ho és avui amb els tractats comercials Europa ha de fer del comerç un mitjà al servei de la prosperitat col·lectiva, supeditat als drets
humans, als límits del planeta i a una economia sense especulació, mitjançant una política que enforteixi un teixit productiu i comercial que promogui la justícia econòmica mundial.

UNA NOVA POLÍTICA EXTERIOR
El paper d’una Europa no subordinada a Trump, en un món materialitzat
i travessat per conflictes creixents, ha de ser el de fomentar la pau, la
solidaritat, la justícia universal, la democràcia, el multilateralisme i el dret
internacional.

8. UN HORITZÓ VERD
8.

El canvi climàtic exigeix mesures urgents per a una revolució ecològica
que articuli un canvi de model productiu i promogui la sostenibilitat, els
drets per a les persones i una nova relació amb els animals. Un model
que asseguri llocs de treball de qualitat, sobirania dels sectors estratègics
davant la uberització de l’economia i una transició energètica justa que
no deixi ningú enrere. No podem permetre que els beneficis d’una minoria
posin en perill el nostre planeta. Perquè no en tenim cap altre.

9. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
9.

El sector primari necessita polítiques justes i sostenibles que articulin un
nou paradigma de relació entre les i els consumidors, les i els productors
i el planeta, basat en drets i no en la lògica del mercat. Cal donar la volta
a la Política Agrària Comuna i a la Política Pesquera Comuna per tal de fer
viables les petites i mitjanes explotacions agràries, ramaderes i pesqueres,
i que no serveixin al benefici dels grans propietaris.

10. MÓN RURAL I JUSTÍCIA TERRITORIAL
10.

Europa ha d’assolir la cohesió social i territorial entre els seus pobles. Per
a això, cal garantir el dret universal a l’aigua i a altres béns comuns sota
control públic, una democràcia territorial que reforci el paper dels municipis,
la solidaritat entre regions europees i que aposti per infraestructures que
vertebrin el territori enlloc dels beneficis empresarials.

Les elits volen convertir Europa en una fortalesa per a una minoria privilegiada. Els drets de les persones que migren són els nostres drets, i per això
hem de construir societats acollidores i erigir ponts on altres aixequen
murs i mort, creant vies legals i segures per migrar i acabant amb les
devolucions il·legals i la criminalització de les persones migrants.
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