Resolució a favor de l’adhesió a la campanya mundial
per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals
XXIX AGO del CNJC
Berga, 24 i 25 de març de 2007

RESOLUCIÓ A FAVOR DE L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA MUNDIAL PER A UNA
PROFUNDA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS
XXIX AGO de CNJC, Berga 24 i 25 de març de 2007
Constatant que la pobresa, la misèria, les pandèmies sanitàries, la degradació ambiental son
alguns dels reptes globals als quals la humanitat ha de fer front ara i al llarg del segle XXI. I
que, a més, les diferències entre el més rics i els més pobres del món no paren de créixer,
esdevenint cada cop més insalvables i injustes.
Evidenciant que els reptes globals s'han d'afrontar amb solucions globals que impliquin a tota la
humanitat i no només des de les iniciatives que puguin endegar alguns estats o altres actors de
forma unilateral.
Recordant la implicació que té i ha tingut el CNJC i les entitats que el formen en treballar per
construir un món just i equitatiu.
Reconeixent la necessitat que s'introdueixin canvis estructurals en profunditat per assolir un
marc internacional just, democràtic i transparent que permeti endegar polítiques globals per
eradicar la pobresa, gestionar les migracions i les crisis humanitàries, garantir la sostenibilitat
ambiental i regular la circulació de capitals.
PROPOSEM
-

Que el CNJC s'adhereixi a la Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema
d'Institucions Internacionals tot adherint-se al seu Manifest recollit a continuació.

-

Recomanem a les entitats que formen part del CNJC que també s'hi adhereixin i portin a
terme accions per donar-la a conèixer i per recollir la força de la joventut de Catalunya
(amb signatures individuals i com a organitzacions) com a motor per aconseguir els
objectius de la campanya.

MANIFEST PER UNA
INTERNACIONALS

PROFUNDA

REFORMA

DEL

SISTEMA

D'INSTITUCIONS

“Nosaltres, ciutadans i ciutadanes del món, decidits a preservar les generacions futures de la
guerra, la pobresa, la injustícia, la uniformització cultural i la degradació ambiental,
CONSTATEM l'especial gravetat dels problemes i els reptes de la humanitat i, en concret, que:
-

el procés de globalització augmenta la interdependència i la complexitat dels problemes
mundials i la separació entre rics i pobres, mentre que els mercats són cada vegada
més globals i la influència de les institucions polítiques necessàries per assegurar el
seu funcionament democràtic, equitatiu i eficaç disminueix dia rere dia;

-

l'afebliment i la marginació del sistema d'institucions internacionals en qüestions de pau
i seguretat ha provocat l'ús unilateral de la força en els darrers esdeveniments bèl·lics
(Iraq…), en lloc de promoure la resolució de conflictes de manera col·lectiva i
mitjançant les normes dels processos establerts a través de Nacions Unides.

En aquest context, els ciutadans i les ciutadanes proclamem que un món més just és possible i
reclamem el nostre dret democràtic de participar en les decisions globals que afecten cada dia
les nostres vides. Per tot això
PROPOSEM una reforma profunda del sistema d'institucions internacionals que garanteixi:
-

la governabilitat democràtica de la globalització per tal de contribuir a resoldre els greus
problemes i reptes del món;
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-

l'eliminació de la pobresa i la promoció d'un desenvolupament solidari més equitatiu i
plenament respectuós amb la diversitat cultural, natural i de gènere;

-

la pau i la seguretat mundial, que incloguin la seguretat humana i mediambiental,
basades en la justícia i la llibertat; i

-

l'existència de mecanismes de representació directa i participació dels ciutadans del
món i les organitzacions de la societat civil en els processos de decisió global.

Per tot això, cal reforçar i democratitzar les Nacions Unides posant-les al centre d'un sistema
d'institucions internacionals democràtic, coherent, responsable i eficaç. En concret,
democratitzant la composició i la presa de decisions dels òrgans i de les agències de les
Nacions Unides de tal forma que s'aconsegueixi el seu funcionament efectiu i democràtic, i
reformant i incloent dins seu totes les altres organitzacions multilaterals globals (FMI, BM,
OMC, etc.). Per tal d'assolir aquests objectius,
PROMOVEM un procés de:
Mobilització de la ciutadania mundial basada, per exemple, en l'adhesió de ciutadans i
organitzacions del món a aquest manifest perquè s'elevi a la consideració formal de
l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb la sol·licitud de convocatòria d'una
conferència mundial sobre la reforma en profunditat del sistema d'institucions internacionals.”
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