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Preàmbul
L’any 1947, un grup de liberals d’arreu del món van publicar el Manifest d’Oxford, la primera declaració
internacional de principis liberals. Ho van fer com a resposta a les atrocitats perpetrades durant la Segona
Guerra Mundial, un conflicte marcat per una destrucció física sense precedents, milions de persones
assassinades i una deshumanització horrorosa reflectida principalment per l’holocaust. Arran de la victòria
contra el nazisme i el feixisme, i davant de la deriva autoritària del comunisme, els liberals estaven decidits a
reafirmar els drets i els valors humans. El Manifest d’Oxford s’havia de convertir en el precursor d’un altre
document cabdal –la Declaració Universal dels Drets Humans–, que va ser aprovat per les Nacions Unides al
desembre de 1948.
En el món lliure, aquests principis liberals van obrir el camí de la pau, de l’estat de dret, dels drets humans i de
la prosperitat de molta gent durant les dècades posteriors. Es van definir i elaborar drets individuals. La
llibertat individual es va garantir progressivament gràcies a una administració imparcial i independent de la
llei i de la justícia. La llibertat de culte i la llibertat de consciència estaven creixent. La llibertat d’expressió i de
premsa eren protegides. Les persones eren lliures d’associar-se o no, seguint la seva pròpia voluntat. L’accés a
una educació completa i plural, en funció de la capacitat i independentment dels orígens familiars o del nivell
de riquesa, estava pujant. Això va fer que
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la gent tingués moltes més possibilitats de triar la seva carrera professional. La riquesa creixent va incentivar
l’exercici del dret a la propietat privada i del dret de les persones a crear la seva pròpia empresa. La llibertat
d’escollir dels consumidors es va eixamplar i les oportunitats de generar beneficis a partir de la productivitat
d’una terra i d’una indústria es van multiplicar arreu del món. La protecció contra les malalties, l’atur, la
discapacitat i l’envelliment, com també la igualtat entre homes i dones anaven en augment. L’èxit d’aquests
principis no només va beneficiar els habitants dels països lliures, sinó que va contribuir també a derrotar les
dictadures comunistes i molts règims autoritaris i populistes de l’Amèrica del Sud, d’Àsia i d’Àfrica, i també a
superar les divisions a Europa.
Setanta anys després de la publicació del Manifest d’Oxford, la Liberal Internacional va replantejar aquests
principis en set noves declaracions, manifestos i crides. Són una font principal del pensament liberal que
segueixen inspirant-nos i donant-nos empenta.
Avui, units a la família de la Liberal Internacional, nosaltres, els liberals, reiterem el nostre compromís amb els
principis definits en el Manifest d’Oxford i les seves versions posteriors, tot reconeixent que el liberalisme,
com a filosofia d’aplicació universal en l’àmbit teòric i polític, està sent novament atacat. Aquests atacs
provenen d’una esquerra que prioritza el rol de l’Estat, de la dreta conservadora i nacionalista, però també del
populisme present a les dues bandes de l’espectre polític que defensa explícitament un Estat antiliberal i
autocràtic que reforçaria els seus interessos. A part d’aquells que volen utilitzar el sistema per crear unes
societats antiliberals, d’altres, com els anarquistes o els moviments islamistes radicals, lluny de voler apoderarse del sistema, el volen cremar mitjançant revolucions radicals i destructives. Aquests atacs contra el
liberalisme, la pau i l’estabilitat mundial són perpetrats no només amb mitjans tradicionals, sinó també a
través dels nous mètodes del ciberespai. Estem vivint en un període de màxima perillositat i no hi ha cap racó
del món aliè a aquestes amenaces.
No obstant això, també han sorgit noves oportunitats. El món ha vist l’emergència d’una revolució tecnològica
que ha permès incrementar de manera exponencial les oportunitats de comerciar, de viatjar i de comunicarse amb persones d’arreu del món. Això genera oportunitats per a tota la humanitat, traient milions de
persones de la pobresa i ajudant molts països a desfer-se de règims autoritaris.
Tot i reconèixer que aquestes oportunitats generen nous reptes –entre els quals hi ha el del canvi climàtic, el
de la immigració massiva i els problemes de desigualtats en termes de salaris i riquesa–, nosaltres, els liberals,
abracem totes les oportunitats i acceptem tots els reptes. En èpoques d’estabilitat, el liberalisme pot
evolucionar i créixer. Però en èpoques d’inestabilitat sorgeix una oportunitat de fer passos radicals en la nostra
manera de pensar. Hem de demostrar que el liberalisme és capaç d’aportar les idees i les polítiques més
innovadores per fer front a aquests reptes i treure el màxim rendiment de les noves oportunitats, sense que
això suposi abandonar els nostres valors i les nostres conviccions. Lluitarem contra l’antiliberalisme i ens
esforçarem per difondre els nostres valors liberals des d’una perspectiva de liberalisme universal. És l’hora de
reflexionar, de renovar i de reafirmar les nostres aspiracions liberals i de tractar les amenaces actuals a la
llibertat amb respostes liberals. Aquesta és la nostra intenció amb el Manifest Liberal 2017.
Per tant, ara, nosaltres, els liberals d’arreu del món, reunits a Andorra en el marc de l’Assemblea de la Liberal
Internacional, en aquest dia .... de maig de dos mil disset, hem aprovat el següent:
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A. La nostra visió: El progrés humà en un món lliure
La llibertat de qualsevol ésser humà és un principi fonamental per assegurar el progrés humà i un món millor.
Com a moviment mundial, el liberalisme creu fermament en la raó humana com a base del camí cap a un món
millor. El liberalisme està compromès amb el dret inalienable de cada persona a escollir com vol viure la seva
vida.
Tots som diferents, i el liberalisme abraça i cultiva aquesta diversitat entre tots els membres de la família humana.
Entenem que les persones són agents capaços de governar-se ells mateixos, que són autors independents de les
seves pròpies vides. La societat és el terreny on aquests autors es reuneixen, intercanvien idees i opinions,
aprenen i s’entenen els uns amb els altres, amb tota la nostra diversitat d’interessos. La societat és on les
persones s’emancipen, primer amb els pares o els tutors, i després en qualsevol nucli familiar en el qual es troben,
i finalment en cercles de comunitats amplis i creixents. El nostre jo es desenvolupa amb les nostres relacions
socials. Una sèrie extensa de drets, llibertats i responsabilitats garanteix la pluralitat de les nostres creences i
idees, com també la diversitat dels nostres orígens que nodreixen la riquesa de la diferència sense fer cap
distinció en funció del gènere, de l’ètnia, de l’edat, de l’orientació sexual, de les creences religioses, de la
discapacitat o de qualsevol altra condició personal o social. Una societat liberal es basa no només en els drets
humans, sinó també en les relacions humanes.
El nostre objectiu és protegir les constitucions liberals emparades per l’estat de dret i que promouen la igualat
d’oportunitats per a tothom. Cap societat no pot ser lliure sense llibertat d’expressió, de reunió o d’associació.
Volem institucions democràtiques, responsables i competents que garanteixin els mateixos drets i les mateixes
llibertats per a tothom. Amb aquestes condicions, la creativitat humana pot prosperar i dirigir el progrés humà
cap a una societat pacífica, pròspera i oberta al món. En termes econòmics, socials i ambientals, aquesta societat
global ha de ser sostenible tant en el present com a llarg termini. Això requereix una gestió sostenible i
coordinada dels recursos naturals i dels ecosistemes.

B. El nostre repte: Noves i creixents amenaces a la llibertat
Fins al principi del segle XXI, vam ser testimonis de la construcció d’una era liberal. Des de llavors, aquest consens
liberal global i creixent ha estat atacat per diverses bandes. Una onada d’autoritarisme, de populisme i de
fonamentalisme està amenaçant de minar i desmantellar els nostres èxits liberals. Aquests postulats antiliberals
s’alimenten sovint de la sospita que les desigualtats creixents del poder i de la riquesa estan impedint que el
contracte social liberal pugui oferir una igualtat d’oportunitats als més desfavorits. La capacitat i l’eficàcia de les
institucions de l’ordre liberal mundial per donar resposta als reptes del canvi climàtic, d’una població mundial
creixent i d’una immigració en augment també estan essent qüestionades. L’heterogeneïtat creixent de moltes
societats és una causa d’inseguretat per a molta gent, que acaba exacerbant la seva estimació d’allò que
perceben com a la seva identitat essencial i que alimenta la sospita i la hostilitat envers la gent que consideren
diferents. Al mateix temps, molta gent veu el liberalisme com una excusa d’Occident per practicar polítiques
econòmiques egoistes i irresponsables. Aquestes tendències posen a prova el liberalisme, ja que promouen
normes i institucions antiliberals i amenacen de dividir el món en faccions bel·ligerants que interrompen el
progrés humà.
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C. La nostra resposta: Oportunitats i progrés per a tothom
La millor resposta que pot donar el liberalisme a aquestes tendències és la de promoure la igualtat d’oportunitats
per a tothom, reforçar les institucions liberals i l’estat de dret arreu del món, fomentar l’educació pública i cívica,
l’atenció sanitària, el comerç just i lliure i garantir les oportunitats sostenibles per qualsevol ésser humà, així com
cultivar el sentit de la responsabilitat més enllà de qualsevol frontera. Nosaltres, els liberals, creiem en el progrés
humà que se sustenta en l’adquisició de nous coneixements aplicats a l’àmbit més local a través de la deliberació,
la cooperació i l’aprenentatge en el terreny de la democràcia, l’educació, la recerca, l’economia de mercat i la
societat civil.
La força del liberalisme sempre ha residit en la seva flexibilitat innata per adaptar-se a entorns que canvien
constantment i, per tant, d’afrontar nous reptes quan sorgeixen. El liberalisme neix de l’enginy i de la creativitat
de l’ésser humà, en lloc de sobreviure tan sols amb la saviesa adquirida en el passat. Des d’aquesta perspectiva,
els reptes principals dels liberals són fer que el progrés humà sigui el més dinàmic possible, garantir que sigui
més equitatiu, integrador i inclusiu, ajudar les persones a abraçar la complexitat del món actual i apreciar la força
de les seves identitats a la vegada complexes i polifacètiques i fer que el progrés de la nostra família humana
sigui sostenible, de manera que no només la generació present, sinó també les futures en puguin treure tot el
rendiment.
Els liberals consideren que els drets humans són drets individuals i no col·lectius. Donada la diversitat innata de
les aspiracions, dels caràcters i dels talents humans, però també de les seves creences i conviccions religioses, la
recerca de la felicitat és i serà fonamentalment un assumpte personal. Té a veure amb la llibertat que un té per
viure una vida que considera valuosa, sense limitar la llibertat dels altres. Això no vol dir que el liberalisme sigui
exclusivament individualista. La comunitat també és important. El liberalisme es basa en la llibertat –la de
l’individu, però també en la liberalitat– és a dir, la generositat mental cap a “l’altre”, que no només són els bons
amics i la família, sinó tota la humanitat. Nosaltres, els liberals, abracem les institucions i les polítiques que
generen el màxim nombre d’oportunitats per a tothom, tant en el present com en el futur. Hem de superar les
profundes divisions socials de les nostres societats. Els governs d’arreu del món poden i han de crear institucions
i aplicar polítiques més inclusives, amb l’objectiu de responsabilitzar els seus ciutadans en llibertat.
Seguint aquests principis, i de cara als reptes actuals i futurs, nosaltres, els liberals, fem una crida als altres per
sumar esforços en la lluita per:

1. Promoure la igualtat en drets per a tothom i protegir els drets humans arreu del món
Tots els membres de les nostres societats poden ser autors de les seves pròpies vides i haurien de poder gaudir
dels mateixos drets humans. Es tracta d’un valor bàsic de les democràcies liberals que defensen la llibertat
individual i l’estat de dret davant de la discriminació injusta. Els liberals defensem aquests drets tant dins com
fora de casa.
Com a liberals, ens esforcem perquè cadascú pugui tenir l’oportunitat de ser qui és, d’estimar a qui li plagui i de
viure a la seva manera, sent perfectament conscients que aquestes llibertats seran defensades sempre que no
trepitgin els drets d’altres persones. Els liberals creiem fermament que els drets dels membres de grups
minoritaris de qualsevol naturalesa han de ser protegits pels nostres valors i donem suport especialment a
aquests grups vulnerables a la discriminació, tant si són membres d’una minoria ètnica o de pobles indígenes,
com també les persones amb una discapacitat visible o invisible, els infants, la gent gran i la comunitat LGBT+
(lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres, intersexuals i altres). Les persones que creuen en una
religió,
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en una altra creença o que són atees han de ser protegides en l’exercici de la seva fe, sempre que respectin les
lleis vigents i els drets constitucionals.
Tot i el progrés notable dels drets de les dones al llarg del segle XX, les dones, que representen més de la meitat
de la població mundial, segueixen patint la desigualtat, especialment pel que fa a la distribució desigual de la
propietat i de la representació política, però també per l’ús generalitzat de la violència contra elles i la negació
dels seus drets de procreació. Alguns països inclús mantenen aquestes desigualtats per llei, negant a les dones el
dret de vot, el dret a la propietat, el dret a una educació i a la llibertat individual. Dit això, seguirem lluitant
aferrissadament pels drets de les dones.
Els estats democràtics tenen la responsabilitat de garantir que la llibertat sigui a l’abast de tothom, que pugui ser
practicada en condicions segures, i que aquelles persones que violin els drets humans i que envaeixin la llibertat
dels altres siguin degudament confrontades i processades de manera efectiva. Això requereix una inversió
pública adequada en termes de seguretat i vigilància. Quan els estats violen aquests drets humans, les
democràcies liberals han d’estar preparades per donar refugi a aquella gent que fuig d’aquelles violacions, tal
com ho empara la Convenció de Ginebra relativa a l’estatut dels refugiats. Tenim molt clar que el dret d’asil és
una responsabilitat de tota la comunitat internacional. Paral·lelament, les societats liberals reconeixen també la
seva responsabilitat d’ajudar a identificar i lluitar contra les causes principals que fan que la gent fugi dels seus
països d’origen, sigui per motius econòmics, polítics o per conflictes bèl·lics.

2. Reforçar les institucions democràtiques, l’estat de dret i la societat civil
La democràcia liberal és l’única que pot garantir que les persones i les seves llibertats estiguin ben protegides,
però no podem permetre que les mateixes persones que s’oposen a aquestes mateixes llibertats n’abusin.
Mitjançant unes democràcies sòlides i capaces de defensar-se, protegirem de manera activa els nostres valors
liberals i les nostres institucions democràtiques d’aquells que les volen minar i destruir. Com a sistema de govern,
la democràcia ofereix la possibilitat de retre comptes amb els governants en funció de les seves accions. El sentit
de la responsabilitat, en canvi, és la clau d’un bon govern, com també ho són la transparència i la descentralització
del poder de decisió, que permeten una participació i un control més directes dels governs per part dels
ciutadans. Molta gent arreu del món pateix un dèficit lamentable pel que fa a la professionalitat de govern als
seus països respectius, i un mal govern s’associa sovint a la corrupció, una de les xacres més destructives de la
vida en comunitat. A tots els nivells de govern, des de l’àmbit local a l’internacional, hem de doblar els nostres
esforços en la lluita contra la corrupció, el frau i el crim organitzat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de govern
mitjançant la implementació dels nostres principis liberals de la responsabilitat, la transparència, la separació de
poders, la descentralització del poder de decisió, del respecte de l’estat de dret i del foment d’una societat civil
activa.
Els individus lliures són la base de qualsevol democràcia liberal. El diàleg obert entre ciutadans, que permet
escoltar i considerar tots els arguments, ens condueix cap a solucions millors i més sostenibles per a totes les
parts. En una societat lliure i dinàmica, la gent pot reunir-se en diferents fòrums i intercanviar idees, perseguir
interessos i activitats en comú, desenvolupar les seves opinions, posar-se d’acord o no respecte als valors, les
creences i la política, independentment de l’Estat i del mercat. Una societat liberal i oberta ha de rebutjar
qualsevol esforç d’un govern per manipular la societat civil en benefici propi o per eliminar aquelles associacions
legítimes de la societat civil que els fan nosa. Al contrari, els governs haurien d’incentivar un diàleg actiu entre
els actors de la societat civil i les autoritats competents per tal de fer una societat encara més inclusiva.
Naturalment, les religions i les altres creences tenen el seu lloc en la societat civil, però els liberals defensem la
separació de
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les institucions estatals de les religions organitzades per tal d’evitar que el poder se centralitzi i per preservar la
diversitat de les nostres comunitats.

3. Defensar la llibertat d’informació, d’expressió i de premsa, així com el dret a la intimitat
La llibertat d’expressió és cabdal per a una democràcia liberal. Defensem l’accés lliure a la informació per a tots
els ciutadans, inclosa la seva difusió, com també una llibertat d’expressió no restringida per l’Estat, sinó protegida
per un marc legal que promogui la llibertat. Amb el creixement exponencial de la recollida i l’emmagatzematge
de dades que permeten les noves tecnologies, estem decidits a garantir, mitjançant un marc normatiu, la
integritat de les dades de caràcter personal de les persones físiques, la privacitat a la xarxa i el dret a no estar
sota vigilància, com també el dret de compensació quan els ciutadans es troben perjudicats per violacions de la
seva intimitat o per una desinformació difosa a consciència, independentment del mitjà de comunicació utilitzat.
Per tal de dotar els mitjans i l’opinió pública de les eines necessàries per controlar les institucions públiques, és
imprescindible garantir l’accés a la informació en tot allò que tingui a veure amb les institucions públiques i
democràtiques de qualsevol rang. Els liberals creiem que aquestes llibertats i proteccions de les persones són
suports vitals per a una societat lliure fundada sobre la llibertat d’opinió i de reunió.

4.

Fomentar, ampliar i promoure l’educació

L’accés a una educació d’alta qualitat per a tothom, independentment de la procedència social o econòmica, és
la millor garantia de la igualtat d’oportunitats. L’educació és essencial per al progrés humà i permet respondre
als reptes globals. Treballar per garantir la igualtat d’accés a l’educació, com també l’adquisició de competències
d’un pensament crític des de la infància fins al final de la vida d’un ésser humà és una priorat del liberalisme, ja
que això permet a la gent viure amb dignitat i prosperitat. Els ciutadans han de ser formats per poder governarse ells mateixos i conviure amb els seus conciutadans de manera respectuosa. Això vol dir que l’educació ha de
promoure la tolerància, els drets humans i la valoració de la diferència.
La igualtat d’accés a l’educació també és necessària per garantir que els infants, els adolescents, els adults i la
gent gran puguin treure el màxim rendiment del seu talent, independentment del seu origen familiar. L’objectiu
és arribar al màxim nivell d’autonomia, d’inclusió i de competitivitat per poder respondre als reptes de la
digitalització, de la globalització i del progrés tecnològic, com també establir relacions personals i socials. Això és
possible només si aquelles persones que tenen un desavantatge social i econòmic poden rebre un suport
addicional que els permeti obrir-se un camí en la participació activa, de manera que siguin capaces de contribuir
plenament al desenvolupament de les seves comunitats.
Les llibertats individuals i la diversitat de les nostres comunitats necessiten una educació lliure i diversa.
Nosaltres, els liberals, fem tot el possible per fomentar la llibertat educativa, per fer que els individus tinguin
plena capacitat per decidir quina és la millor educació i formació possible tant per a ells com per als seus fills. En
el transcurs de les seves vides, volem que qualsevol ésser humà pugui tenir accés a una bona educació,
independentment de la seva ètnia, la seva nacionalitat, el seu gènere, la seva edat, la seva orientació sexual, les
seves creences religioses, la seva discapacitat o qualsevol altra condició personal o social.

5. Oferir la millor cobertura sanitària en cas de malaltia o discapacitat
Malgrat els avenços considerables en termes d’esperança de vida i d’estàndards sanitaris, molta gent arreu del
món segueix patint malnutrició i una manca d’accés a serveis mèdics i atenció sanitària. Això és
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pervers i ho hem de combatre des d’una perspectiva humanitària, conscients que un bon estat de salut és una
condició prèvia per accedir a una millor educació a qualsevol edat; un mal estat de salut és un obstacle per al
desenvolupament econòmic. El món també ha de fer front a l’augment del nombre de persones que pateixen
una malaltia mental, fet que perjudica tant a l’individu com a la seva família. Les malalties mentals, com moltes
malalties físiques o discapacitats, tenen conseqüències devastadores en termes de despeses sanitàries i poden
conduir a la incapacitat laboral.
Tots els governs nacionals, juntament amb la comunitat internacional, han de considerar la millora dels
estàndards de salut i l’accés universal a l’atenció sanitària com una ambició i un objectiu primordial. L’atenció
sanitària virtual (e-salut) i la telemedicina són eines importants en aquest sentit. Tanmateix, mentre la tecnologia
no para d’evolucionar, no hem d’oblidar que molta gent encara no té accés a l’aigua potable ni a la sanitat.
Aquestes són necessitats absolutament bàsiques a les quals tothom hauria de tenir accés. L’accés, la protecció i
l’ús dels recursos naturals i dels ecosistemes no només han de ser sostenibles ara i en el futur, sinó que la
destrucció a consciència de recursos, que és un acte de terrorisme o una declaració de guerra, hauria de ser
considerada com un crim contra la humanitat.

6. Garantir un creixement global sostenible
El creixement econòmic global només és beneficiós per a tothom si és sostenible i inclusiu a llarg termini, i si
permet elevar la qualitat de vida de tots els ciutadans del món. No s’ha de produir a costa de les generacions
futures ni ha de beneficiar únicament la gent en algunes parts del món en detriment d’altra gent.
Els liberals creiem que el creixement econòmic i el progrés han de ser sostenibles des d’un punt de vista
ambiental, físic i social. Aquests són els tres eixos principals de la qualitat del creixement. El progrés econòmic
no ha de sostenir-se en el deteriorament ambiental tant local com global, l’excés de crèdits i de caritat,
l’oligarquia, l’evasió fiscal o la dominació d’un grup sobre un altre.
El canvi climàtic és l’amenaça ambiental més important a la qual s’ha d’afrontar la humanitat. Les seves
conseqüències posarien en perill la llibertat i la prosperitat de moltes generacions futures. Per tant, els liberals
creiem que la riquesa ha de ser generada tot respectant els límits d’un planeta amb recursos finits, com també
el principi cautelar. Una de les condicions prèvies d’un creixement econòmic sostenible és evitar danys
ambientals irreversibles i aturar un canvi climàtic desastrós derivat d’emissions elevades de gasos amb efecte
hivernacle. Això requereix l’elaboració d’un marc normatiu internacional i competent, basat en la protecció i l’ús
responsable dels “béns comuns”. Hem de reconèixer que això obre la porta a grans oportunitats, però també a
despeses considerables que poden ser difícils de suportar pels països pobres en contraposició als països rics. Això
vol dir que, tant econòmicament com moralment, els països pobres necessiten un suport per dur a terme una
transició cap a un model de creixement més sostenible.
De la mateixa manera, els liberals defensem un marc legal de fiscalitat responsable per tal d’assegurar que els
governs no puguin dependre de les generacions futures per pagar el creixement actual ni que puguin degradar
la democràcia a través d’una despesa excessiva de deute públic. Els liberals defensem els marcs jurídics locals,
nacionals i internacionals que permetin evitar l’explotació de persones i de grups, com també l’emergència de
monopolis, siguin estatals o privats.

7. Fomentar el progrés tecnològic i combatre els abusos
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El creixement exponencial del coneixement humà és un element clau per a un desenvolupament pròsper i
sostenible. Nosaltres, els liberals, creiem que la creativitat humana és potencialment il·limitada. Els governs han
de preparar un terreny fèrtil per a aquesta creativitat, tot garantint l’accés a una bona educació, donant suport
a la recerca universitària sense restriccions estatals i aconseguint oportunitats de negoci, de manera que les
invencions es puguin transformar en innovacions que enriqueixin el coneixement humà i que obrin mercats per
a productes i serveis nous i viables. Els canvis estructurals que han d’afavorir la innovació han de ser defensats i
gestionats per tots els agents socials, per tal de reduir les disparitats i generar noves oportunitats, la qual cosa
vol dir que l’educació ha de ser garantida a totes les edats i durant qualsevol etapa de la vida.
Les descobertes científiques accelerades, la digitalització, la biotecnologia i la intel·ligència artificial generaran
grans oportunitats i reptes importants per a tota la humanitat. Aquests avenços tecnològics mai no han de servir
per a guerres o armament. Les seves prioritats haurien de ser la cura de malalties, la garantia de la seguretat
alimentària i del seu desenvolupament i el foment de l’ampliació de les llibertats. Els governs, els organismes
internacionals i la societat civil haurien d’impedir abusos flagrants a través d’un sistema de supervisió transparent
que no interfereixi desmesuradament en el procés de descoberta científica, de recerca i de desenvolupament
personal.

8. Defensar el comerç i les inversions
Tal com ho demostra la història, el flux de béns i serveis, com també de capitals i de persones d’una frontera
nacional a l’altra és una benedicció per al repartiment de la riquesa. En un món on cada cop hi ha més països que
s’integren a l’economia mundial, el comerç lliure i just, com també les inversions transfrontereres són eines
imprescindibles per reduir la pobresa i fomentar la pau. No obstant això, amb la reaparició d’actituds
proteccionistes en molts Estats i regions, alguns països s’estan quedant al marge dels beneficis d’una economia
mundial liberalitzada. Per consegüent, hem d’insistir en la idea de mantenir i ampliar un sistema comercial
internacional sòlid i efectiu per tal de garantir un terreny de joc igual per a tothom. Els acords de lliure comerç
bilaterals o limitadament multilaterals entre països han estat eines útils per promoure la integració comercial
regional i les aliances per a inversions. Haurien de ser promoguts sempre que respectessin les normes de
l’Organització Mundial del Comerç i fossin oberts a nous membres.
Atès que és la nostra obligació garantir que el màxim nombre de persones puguin beneficiar-se d’una economia
global liberalitzada, la resistència al proteccionisme econòmic segueix sent un compromís primordial del
liberalisme. A llarg termini, és l’única manera que tenim de mantenir una societat liberal oberta. Tot i admetre
que el sistema de mercat per si sol no garanteix una distribució equitativa de la riquesa, lluitarem per garantir un
accés als mercats, al capital, a infraestructures, a l’atenció sanitària i a l’educació per a tothom i en igualtat de
condicions. Gràcies al foment de la igualtat d’oportunitats, encoratgem les persones a participar, contribuir i
beneficiar-se del creixement global, fet que permet reduir les desigualtats econòmiques i socials i fer que els
mercats siguin accessibles per a tothom.

9. Defensar una immigració controlada
Les societats liberals estan obertes a la migració de persones. La capacitat de circular a l’interior i entre països
augmenta la llibertat i les possibilitats per a les persones de buscar la seva felicitat. La migració de les persones
és un fenomen natural i, tal com s’ha pogut comprovar al llarg de la història, és beneficiosa i aporta riquesa
cultural als països receptors. Els immigrants poden ajudar a cobrir la manca de persones qualificades i
incrementar el coneixement cultural i la diversitat al si de la societat, però també poden empobrir les comunitats
que han deixat enrere.
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Mentre la migració deguda a factors econòmics, socials, polítics i ambientals segurament anirà en augment en el
futur, necessitem entendre i gestionar millor aquesta circulació de persones. Acceptem que, en certs casos, hi
podria haver unes limitacions pel que fa al volum i el ritme de fluxos migratoris en funció de la capacitat i la
dimensió del país receptor. Els marcs jurídics i les estructures de suport haurien de vetllar perquè els immigrants
i refugiats s’integressin bé, de manera que ells també poguessin arribar al seu potencial màxim i fer aportacions
valuoses a les societats on viuen.

10. Consolidar la pau i la cooperació internacional
Avui dia, la comunitat internacional globalitzada està interconnectada, entrellaçada i integrada gràcies a la
cooperació tecnològica, social i econòmica. Tanmateix, estan sorgint conflictes territorials, de recursos,
governamentals, ètnics, religiosos i ideològics, mentre que velles desavinences estan ressorgint. Pels liberals, la
base d’una resolució de conflicte civilitzada segueix sent la preservació i el desenvolupament de relacions
pacífiques i respectuoses entre comunitats, en lloc d’un ús il·legal i desmesurat de la força. Les relacions
internacionals han de ser regides per la llei, tal com ho preveuen les convencions i els tractats internacionals. Les
institucions i els mecanismes jurídics i d’arbitratge internacionals han de ser reforçats. Malgrat que, més enllà de
la diplomàcia internacional, l’ús de la força pugui ser necessari per preservar l’autoritat i la jurisdicció d’aquests
organismes internacionals, és vital que totes les parts acatin les sentències i les decisions que emeten aquestes
institucions i respectin la força de la llei, en lloc de la llei de la força.
Els liberals volem assolir un món pacífic. Fa setanta anys, vam unir forces després de dues terribles guerres
mundials per bastir un corrent internacionalista liberal i democràtic, a través de la nostra cooperació política a la
Liberal Internacional, però també mitjançant el desenvolupament d’organismes de cooperació internacional com
les Nacions Unides, les institucions de Bretton Woods, els mecanismes de dret internacional inspirats en la
Declaració Universal de Drets Humans, la Unió Europea i, dècades més tard, gràcies a estructures de cooperació
regional a l’Àsia, l’Àfrica i les Amèriques. Això és una de les raons per la qual ens esforcem per ser els catalitzadors
del desarmament internacional i capdavanters a refrenar la proliferació global d’armament. Sabem que els
processos de pau i el desenvolupament comunitari han d’incloure tots els grups d’una societat. Creiem
fermament que no hi ha cap altra manera de fer un món pacífic, ja que quan la gent creu que està sent humiliada
o tractada injustament, o que la seva identitat com a individus o com a comunitat està sent profundament
amenaçada, tendeix a recórrer a la violència. I quan les poblacions estan amenaçades de genocidi, o una tirania
està reprimint permanentment els drets humans bàsics de la gent que governa, les democràcies liberals tenen el
deure d’invocar la doctrina de la “responsabilitat de protegir”, emparada pels estats membres de les Nacions
Unides el 2005.

Per mitjà d’aquest manifest, nosaltres, els liberals, reafirmem els principis del Manifest d’Oxford de 1947 i els
posem al dia dels temps actuals, tot declarant que, com a liberals, hi creiem i ens comprometem a fer del món
un lloc millor, més lliure, més pròsper, més generós i sostenible per a la família humana.
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