ambiçÃo para o futuro

MANIFESTo
AGIR Agora!

O Luxemburgo pode orgulhar-se da sua história. A descoberta de minério de ferro na primeira metade do século XIX marcou o início de um
desenvolvimento económico e social sem precedentes. O Luxemburgo demoraria apenas duas gerações para evoluir de um país agrícola
pobre para um país industrializado e depois para uma economia de serviços, das mais poderosas e prósperas do mundo. Este extraordinário
sucesso económico permitiu ao país oferecer à sua população um padrão de vida e um sistema de benefícios incomparáveis. No entanto, se
a abertura para a Europa e para o mundo, associada a uma política de diversificação prudente, fez do Luxemburgo durante muito tempo um
modelo de sucesso, o país encontra-se agora numa encruzilhada.
De facto, o mundo está a mudar à velocidade da luz e a receita do passado já não é suficiente para garantir o desenvolvimento e a prosperidade dos próximos anos. O crescimento muito extenso no qual o Luxemburgo se baseou no passado, não é sustentável a longo prazo e pode
levar a desequilíbrios sociais e ambientais. Se o Luxemburgo pretender continuar a escrever a sua história de sucesso, deverá ser ainda mais
aberto a mudanças e recebê-las como uma oportunidade de se reinventar. É preciso mobilizar cada um dos seus membros para ir em frente e
manter-se uma sociedade atractiva e inclusiva.
O futuro do Grão-Ducado depende largamente da escolha do tipo de sociedade e das decisões políticas que são feitas hoje. A crise económica e financeira pôs em evidência os desafios que o país enfrenta: a crise da habitação, o deficit público, o desemprego, a pegada ecológica, a
diversificação da economia, o multilinguismo, a convivência, o ensino, a evolução demográfica… Se o Luxemburgo quiser fazer face a estes
desafios e proporcionar às gerações futuras a qualidade de vida da qual beneficia a geração actual, serão essenciais uma reflexão, uma visão
e uma ambição a longo prazo.
Assim, a iniciativa 2030.lu apela a uma sociedade do futuro construída em torno dos seguintes valores e princípios fundamentais:
• justiça política, jurídica, económica, ambiental e social;
• acesso de todos os cidadãos a uma habitação de qualidade a um custo acessível, assim como acesso à informação e à formação para
o desenvolvimento pessoal e profissional;
• solidariedade entre os ricos e os menos afortunados e entre as gerações presentes e futuras;
• aplicação dos princípios de desenvolvimento sustentável na gestão dos recursos naturais, recursos energéticos e recursos económicos;
• abertura do país para a Grande Região, na Europa e no mundo, e colaboração em projectos de interesse comum europeu e internacional;
• promoção da inovação em todas as áreas da sociedade.
A tradução destes princípios na vida política, económica, social e cultural deverá permitir ao Luxemburgo oferecer a todos a oportunidade de
viver com dignidade numa sociedade inclusiva, o que garante uma protecção fundamental a todos os cidadãos, na qual as disparidades deixam
de existir em virtude dos esforços e contribuições individuais para o bem-estar geral.

Juntos, vamos mudar para um futuro melhor
A visão de um Luxemburgo no ano de 2030 com um modelo socioeconómico justo, equilibrado e sustentável não será alcançado sem mudanças de atitudes e hábitos.
Neste sentido, o 2030.lu apela a todos aqueles que se preocupam com o futuro do país para contribuírem no seu dia-a-dia, quer a nível profissional, quer a nível privado, a fim de alcançarem os objectivos preconizados neste Manifesto.
Assim, o 2030.lu lança um apelo à mudança, exortando os líderes políticos a trabalhar no sentido de alcançar um Luxemburgo mais justo e corajoso.

Juntos, vamos agir agora
Para concretizar esta visão de um Luxemburgo mais justo, mais corajoso, mais confiante nas suas possibilidades e mais dono do seu destino,
mais eficaz nas suas acções e mais empreendedor, será necessário o seguinte:
1. instituições públicas capazes de imaginar e construir o futuro do país numa perspectiva a longo prazo;
2. um modelo de integração e um sistema eleitoral que permitam que cada pessoa que contribui para a prosperidade e diversidade do país
possa participar no debate da sociedade e do cidadão, bem como no modelo de tomada de decisão política;
3. uma valorização dos modelos de participação de cidadania a todos os níveis da vida em sociedade para uma transparência acrescida da
acção pública;
4. uma imigração e uma evolução demográfica compatíveis com a capacidade de integração e com as capacidades de infra-estrutura do país;
5. uma gestão responsável das finanças públicas, que se empenhem em apresentar um orçamento equilibrado no final de cada mandato,
preparando-se, ao mesmo tempo, para o futuro com investimentos em infra-estruturas adaptadas à sociedade luxemburguesa;
6. uma atribuição cautelosa dos recursos disponíveis do país que cumpram os critérios de desempenho, eficiência e respeito das
capacidades de regeneração;
7. políticas fundiárias e de habitação que permitam que cada cidadão tenha acesso a uma habitação a um preço acessível;
8. um governo que atue como um “facilitador” de projectos empresariais, sociais e culturais;
9. um sistema de educação que tenha em consideração a diversidade demográfica e linguística do país e que ofereça aos jovens igualdade
de acesso a uma educação de qualidade, abrindo caminho para o mercado de trabalho;
10. uma protecção social mais específica, com base em critérios de prevenção de doenças (através de um estilo de vida e de um meio
		 ambiente saudáveis) e de situações de emergência e de necessidade, garantindo essa proteção às pessoas em risco ou que necessitem
de cuidados de saúde de qualidade, com base num modo de financiamento sustentável;
11. medidas para tornar os sistemas de pensões e de dependência luxemburgueses mais equitativos e mais sustentáveis, garantindo o seu
financiamento a longo prazo, de modo a evitar o conflito entre gerações;
12. uma solidariedade activa que combata a pobreza no Luxemburgo e no estrangeiro;
13. uma valorização do esforço, do conhecimento, da experiência e do espírito de iniciativa em todas as áreas da sociedade: economia, vida
		 associativa, educação, cultura…

Este compromisso colectivo e ações conjuntas irão trazer a tão necessária mudança para o progresso do país. O Luxemburgo está pronto
para mudar. Vamos avançar juntos a fim de enfrentar desafios e construir em conjunto um melhor futuro para todos – esta é a nossa ambição
para o futuro!

Iniciativa 2030.lu

