PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE ELS DRETS

Abans de passar a respondre aquest qüestionari és molt convenient, per a la seva comprensió i
complementació, que us hagueu llegit els textos corresponents a aquest àmbit de Drets.

1.- Sobre els principis d’aplicació de les lleis
Creus que les normes i pactes internacionals han de tenir un rang i força superiors als de la
pròpia constitució, i per tant els principis constitucionals han d’estar subordinats a aquelles
normes i tractats internacionals signades per cada país?
Si

No

Creus que el principi de la igualtat de les persones en front la llei ha de ser. Assenyala una sola
de les següents opcions:
Igualtat absoluta. Cap persona pot ser tractada diferent de les altres.
Igualtat amb molt poques excepcions.
Igualtat amb més excepcions.

2.- Respecte de la manera de garantir els Drets. Escull totes aquelles opcions que consideris
necessàries com a principis constitucionals.
Que quedin ben reflectits en la Constitució.
Que en la Constitució quedin reflectits els mecanismes pels quals l’Estat i els
seus poders tenen la obligatorietat de defensar-los, executar-los i promocionalos.
Que l’incompliment o desatenció dels drets dels ciutadans per part de les
persones integrants de l’Estat siguin tipificats en el sistema judicial i les penes
corresponents siguin igualment tipificades.
Que la ciutadania disposi dels mecanismes de ILP i Referèndum vinculant per
tal de poder vetar, esmenar o proposar lleis i destitucions de càrrecs públics.

3.- Respecte dels Drets Econòmics, Socials i Culturals
3.1.- Respecte de la titularitat de les entitats proveïdores dels serveis. Creus que la
provisió dels drets econòmics, socials i culturals ha de ser de titularitat

Exclusivament pública. La diversitat de proveïdors fomenta la desigualtat en la
prestació dels serveis i la accentua la manca d’igualtat d’oportunitats.
Exclusivament privada. L’Estat no té capacitat per gestionar correctament la
prestació dels serveis públics. La prestació pública de serveis comporta el
deteriorament i la baixa qualitat dels serveis.
Mixta. Hi ha d’haver una prestació pública amb caràcter obligatori i la
possibilitat de que el sector privat també proveeixi els mateixos serveis. La
ciutadania ha de poder escollir el model en que se sent més identificada.

3.2.- Respecte del control i la transparència en la prestació de serveis
Creus que la ciutadania ha de tenir accés als mecanismes d’informació i de control
del correcte funcionament de la prestació dels serveis de les entitats prestatàries?
Si
No
Sols informació. No al control dels proveïdors.
Altres. Indicar

3.3.- Respecte de les prestacions i subsidis.
Creus que els beneficiaris d’una prestació o subsidi econòmic han de fer o col·laborar
en una tasca social en compensació per la prestació o subsidi rebuts?
Si. Tothom que rep un subsidi o prestació social ha de fer un treball per a la
comunitat proporcional a les seves capacitats i a la quantitat de prestació
rebuda.
No. Ningú ha de fer obligatòriament un treball social per a rebre una prestació
o subsidi.
Altres. Indicar

3.4.- Respecte de la gratuïtat i universalitat dels serveis.
Creus que els serveis públics com la sanitat, l’educació o la seguretat social han de ser
gratuïts?
Si. Tothom té dret a la prestació de serveis amb independència de la seva
condició. Això inclou a tots els col·lectius i persones amb independència de la
seva nacionalitat o condició personal.
No. No totes les persones son iguals. Els serveis costen un esforç a la comunitat
i solament aquells que ostenten la condició de ciutadà te dret a gaudir de la
prestació dels serveis.

Depèn. Aquells serveis que facin referència als Drets Fonamentals o de Primera
Generació han de ser per a tothom amb independència de la seva condició.
Aquells serveis que facin referència als Drets de Segona i futures generacions
solament poden ser dispensats als ciutadans degudament acreditats.
Altres. Indicar.

3.5.- Model cultural
Creus que en el sistema educatiu s’han de incloure l’auto coneixement i l’autoestima,
les habilitats personals o tractar les limitacions naturals i el proveïment de principis i
tècniques que portin a un major grau de satisfacció i felicitat personal, així com els
mecanismes interns de protecció i guariment personals quan les circumstàncies ens
son adverses, al mateix nivell que les matèries de tipus “tècnic”?
Si

No

