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PRESENTACIÓ
El Carlisme és un fenomen sociopolític que des de la seua aparició
reivindica l'autogovern ple de les nacionalitats de l'estat. Com a moviment
que transcorre entre tres segles anat aprofundint, madurant i adaptant el
seu programa a l'època contemporània. Aquest xicotet document resumeix
els punts en els quals centra la seua acció política.

CARLISME HISTÒRIC
Va sorgir en el S. XIX en canalitzar el descontent social del moment, sent
capaç de mantindre tres guerres en defensa del seu model de societat.

PARTIT CARLISTA
El partit es va conformar durant la primera guerra, en el transcurs de la qual es va
formar el pensament polític, el qual a dia d’avui segueix mantenint la seua
essència confederal, social i model de construcció de l'estat de la base cap amunt.

PUNTS PER AL SEGLE XXI

1. Drets i llibertats de la persona:
La persona forma la comunitat i els seus drets estan mundialment
reconeguts en l'article primer de la Declaració Universal dels Drets
Humans. Es propugna la llibertat en tot, sense més limitacions que la que
marque la llibertat col.lectiva, perquè aquesta és el signe del dret natural.

2. Prefectura de l'Estat:
Es realitzarà una consulta amb totes les garanties perquè els ciutadàns
trien lliurement la prefectura de l'estat. La pregunta es formularà en termes
simples i directes: Monarquia o República. El Partit Carlista defensarà les
opcions d'una confederació de repúbliques o una monarquia confederal.

3. Organització territorial:
Serà la d'una confederació d'estats, formada per l'associació dels pobles
i nacionalitats que democràticament opten a aquesta unió. Regirà el
principi de solidaritat entre les diferents repúbliques federades.



4. Autogestió territorial:
La creació d'un model federatiu que permeta la convivència lliure i
voluntària dels pobles és un dels objectius del Partit Carlista. Creiem en
un model territorial que ha d'estar construït de baix cap a dalt, de forma
totalment democràtica i solidària, on els pobles tinguen capacitat de
decidir i puguen gestionarse lliurement.

5. Autodeterminació:
L'autodeterminació és exercir l'autogestió en una consulta i un dia. El
principi de sobirania i autogestió ha de conduir a l'opció lliure dels pobles i
nacionalitats a integrarse en la confederació de repúbliques. L'estat
confederal sorgeix així com un pacte de les nacionalitats. S'eliminarà la
cambra alta, Senat, i serà substituïda per una cambra de representació
interterritorial.

6. Policia:
Cada estat posseirà el seu cos policial i es crearà un cos de policía
confederal amb competència en tot el territori de la confederació per a
resoldre problemes interterritorials. Els integrants dels cossos policials
existents en l'actualitat, podran ser integrats en l'un o l'altre cos segons
perfil i especialitat.

7. Exèrcit:
Es crearà un exèrcit confederal, la finalitat del qual serà la defensa de la
confederació davant agressions exteriors i s'elaborarà un nou pla
estratègic conjunt. Totes les missions d'ajuda a l'exterior en les quals
poguera participar, seran sota el paraigües de l'Organització de Nacions
Unides.

8. Sindicalisme:
Es promourà la sindicació de les persones i la seua participació activa. El
sindicat ha de ser una organització de caràcter sociopolític que orienta i
organitza l'acció de les persones, tant en el marc de l'empresa com en les
transformacions socials i polítiques.



10. Banca Pública:
Reforma de l'Institut de Crèdit Oficial. Els seus fons estaran orientats al
finançament del teixit cooperatiu allí on es vaja creant. Es reduiran els
finançaments al sector privat per a orientar aquests recursos a les empreses
públiques i les cooperatives que tinguen viabilitat. Es responsabilitzarà del bon
fi de les operacions creditícies a les entitats gestores intermediàries.

11. Fiscalitat:
Cada república legislarà el seu propi sistema fiscal. La confederació
promourà un sistema tributari veritablement progressiu. Així mateix es
dotarà dels mecanismes legals necessaris per a la lluita contra el frau
fiscal. Conforme la recaptació fiscal es consolide, es promourà també
l'eliminació d'impostos indirectes donat el seu caràcter poc equitatiu.

9. Cooperativisme:
Es favoriran i promouran les cooperatives, dotantles de mitjans tant de
finançament com fiscals que afavorisquen la seua creació i posterior
desenvolupament. Amb això s'implantarà un teixit productiu cooperatiu
gestionat pels treballadors. Així mateix, es crearà una secretaria d'assessoria,
control i evolució d'aquestes, per a aconseguir la seua eficiència.

12. Agricultura:
S'afavorirà una política d'inversions que afavorisca la manufacturació dels
productes agraris pels petits i mitjans agricultors agrupats en
cooperatives, així com la seua comercialització. De la mateixa forma es
crearà un fons propi per a desastres naturals que afecten el teixit
cooperatiu agrari.

13. Ensenyament:
Serà públic, universal i bilingüe. Cada estat crearà el seu propi programa
acadèmic supervisat pel govern confederal en les matèries que afecten a
la confederació.

14. Llengües:
Es fomentarà l'ús i en el seu cas la recuperació, de les llengües
autòctones des de l'ensenyament primari, sent cooficials on n'hi haguera.



15. Religió:
El Carlisme com a moviment polític en constant evolució, com la societat en
la qual s'integra, no ha sigut una excepció als canvis. Si bé en l'aspecte
religiós funde les seues arrels en una orientació cristiana, seguint les
directrius de l'Església Catòlica i el seu Concili Vaticà II, que en la seua
declaració Dignitates Humanae parla sobre la llibertat religiosa, aquest es fa
partícip d'ella i com a formació política es declara aconfessional.

17. Llibertat sexual:
Cap persona serà discriminada per la seua orientació sexual. Es
treballarà i legislarà en la defensa de les persones que per aqueix motiu
patisquen tal discriminació.

16. Sanitat:
Pública, universal i gratuïta. Aquesta, serà coordinada per un consell
interterritorial.

18. Noves tecnologies:
Total aposta pel desenvolupament de les noves tecnologies i la seua
introducció en tots els centres educatius. Així mateix, en aquest apartat serà
objectiu prioritari, l'erradicació de la pobresa digital en tots els territoris.

19. Ecologisme:
El Partit Carlí fidel a la seua visió comunitària, proposa construir un model
socioecològic de desenvolupament sostenible, en el qual el balanç
ambiental de cada activitat humana siga un principi que guie l'economia i la
política. Es promourà entre els ajuntaments el seu compromís amb les
accions i objectius de l'Agenda 21 de l'Organització de Nacions Unides.

20. Energies renovables:
Aposta per tota mena de les energia neta sempre que no siga agressiva
amb el medi ambient, en detriment de l'ús dels hidrocarburs i les
d'origen tèrmic o nuclear.

21. Relacions internacionals:
Aquestes estaran reservades a l'òrgan de govern confederal que
actuarà d'acord amb el mandat imperatiu.
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