INICIATIVAVERDS AMB EQUO
CONSTRUÏM EL PROJECTE FEDERAL DE L'ESQUERRA
VERDA

Des d'INICIATIVAVERDS valoram molt positivament les passes donades fins a la data pel
nostre referent federal en construcció, EQUO, que pot esdevenir en els propers mesos una
força clau que representi a les Corts espanyoles les idees i propostes de la gent ecosocialista
i de tota aquella gent desencisada pels partits tradicionals i desitjosa d'una democràcia
participativa i inclusiva al servei de les persones i del medi ambient.
Hem donat suport al projecte des del primer moment, juntament amb les nostres
organitzacions germanes d'ICV i IPV, així com de la Coordinadora Verda, i de fet formam part
de la comissió promotora d'EQUO, constituïda el passat 4 de juny, quan més de 30
organitzacions verdes i progressistes de l'estat van decidir portar endavant aquest projecte
polític.
Un dels reptes que té EQUO, des de la concepció de cooperativa política, és el de gestionar
la diversitat política i territorial de l'Estat i d'esdevenir la primera força política de l'Estat
espanyol que es pugui considerar vertaderament federal i horitzontal en el seu
funcionament.
Per tot això, es proposa debatre i sotmetre aquest document “IniciativaVerds amb EQUO”
amb les aportacions de militants i simpatitzants, a l'Assemblea d'IniciativaVerds que s'ha de
celebrar abans de l'Assemblea Constituent d'EQUO.
Participació a l'Assemblea Constituent d'EQUO
Tal i com va aprovar la Comissió promotora d'EQUO, la participació a l'Assemblea
Constituent d'octubre és lliure. IniciativaVerds subvencionarà els viatges en funció del
nombre d'assistents, que hauran d'haver pagat prèviament la quota d'inscripció a títol
individual.
Un cop constituït EQUO formalment, després de l'Assemblea constituent d'octubre, sigui
baix la fórmula d'una organització federal o com a federació de partits, els participants de
Mallorca a les Assemblees federals seran elegits a l'Assemblea d'INICIATIVAVERDS
corresponent.
Federació a EQUO i projecte ecosocialista interinsular
Si parlem de projecte federal, la federació d'EQUO s'hauria d'articular a nivell autonòmic.
Una manera de fer-ho, i la que es proposa en aquest document, és la creació d'una mesa de
coordinació d'EQUO-Illes Balears en la qual estiguin representats els partits insulars que
participin al procés constituent del projecte federal, que seria l'òrgan que canalitzaria les
relacions habituals amb EQUO.
Des d'INICIATIVAVERDS contribuirem amb els recursos polítics, humans, tècnics i econòmics
necessaris perquè la federació d'EQUO-Illes Balears sigui una realitat a curt termini,
cooperant amb les organitzacions insulars germanes d'INICIATIVAVERDS en tot allò que
sigui possible i necessari.
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Funcionament federal i implicacions organitzatives
En el cas de Mallorca, INICIATIVAVERDS es va crear fa menys d'un any, fruit d'un procés
constituent i de fusió de partits. Des dels seus orígens el partit ha apostat per EQUO, i ens
en sentim part, fins al punt que EQUO a Mallorca som INICIATIVAVERDS, i així s'ha de
normalitzar des d'una relació federal d'horitzontalitat i complementarietat.
Per això, des de la vocació federalista d'INICIATIVAVERDS, apostam per:
−

el manteniment de la sobirania jurídica i política d'INICIATIVAVERDS, a l'àmbit de
Mallorca, unit al compromís per contribuir al projecte EQUO i la seva proposta
política, en la qual ens hi reconeixem, al conjunt de les Illes Balears i la resta de
l'Estat. La normalització d'aquesta relació federal passa pel reconeixement a tots els
efectes, per part d'EQUO, d'INICIATIVAVERDS com el referent mallorquí del
projecte, i viceversa.

−

Que d'aquí a la constitució definitiva d'EQUO a nivell d'Estat, les persones adscrites a
EQUO i/o donades d'alta a la comunitat virtual d'EQUO seran informades de
l'anterior, i convidades a participar i contribuir a la proposta política, xarxa i activitats
d'INICIATIVAVERDS, així com al procés de presa de decisions.

−

Pel que fa a les quotes d'afiliació, i a l'espera d'una II Assemblea d'EQUO per definir
qüestions de caire organitzatiu i estatutari, després de les Eleccions Generals, des
d'INICIATIVAVERDS apostam perquè s'acordi amb l'estructura federal d'EQUO
resultant de l'Assemblea constituent una quota d'aportació al projecte federal en la
quota d'INICIATIVAVERDS, no superior al 25% de la quota d'afiliació.

−

INICIATIVAVERDS formarà part dels òrgans de direcció d'EQUO, i contribuirà amb els
mitjans propis al seu abast a l'extensió de la xarxa EQUO, grups de treball i iniciatives
polítiques promogudes des de l'organització federal.

Denominació
La qüestió de la denominació és clau per fer palesa la vinculació d'INICIATIVAVERDS amb
EQUO, alhora que també ho és visibilitzar la possibilitat i la riquesa de la unitat en la
diversitat, per la qual cosa se proposa el següent:
Denominació habitual
IniciativaVerds (EQUO)
Denominació electoral (Eleccions generals, circumscripció Illes Balears)
Davant la dificultat de trobar un nom unitari al si de la coalició (tipus “Compromís per les
Illes”), es proposa el següent :
-

Per tal de donar a conèixer la vinculació d'una part de la coalició al projecte EQUO, es
proposa mantenir les dues sigles, IV-EQUO, juntament amb les sigles de la resta de
partits, al nom de la coalició.
De cara a la consecució d’un nom comú de coalició, que pugui esser emprat tant pels
grups institucionals com per a les properes cites electorals, es planteja la necessitat
d’assolir un acord sobre aquesta qüestió amb la resta de membres de la coalició a
finals de 2012.
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