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Sessão Constituinte de um Parlamento Mundial inovador
Representantes de comunidades regionais e sócios-profissionais
de todo o mundo, querem ser porta-vozes de um estilo de
governança nova, mais de acordo com os desafios do século XXI.

A gestão da crise de 11 de
 setembro de 2001 mos-

trou a debilidade de una
governança mundial que não
podia controlar o terrorismo
e que permitiu que um país,
por ser poderoso, fizesse a jus-
tiça com suas próprias mãos.
A maioria da população con-
siderou que as normas mun-
diais não eram legítimas, e
não estavam adaptadas à
crescente relação entre soci-
edades, e entre a humanida-
de e a biosfera. Pareceu in-
dispensável uma arquitetura
nova, baseada noutra visão do
mundo e da governança mun-
dial, que não podia reduzir-se
às relações entre Estados so-
beranos, nem instaurar um
governo mundial eleito demo-
craticamente por sufrágio
universal.

Durante sete anos, foram-
se criando os fundamentos
éticos e constitucionais de una

governança legítima: institu-
indo uma comunidade inter-
nacional; definindo as bases
comuns para a gestão  das di-
ferentes categorias de bens;
dominando os intercâmbios e
o ritmo de evolução; organi-
zando as relações entre níveis
de governança; renovando os
métodos de debate, de toma
de decisões, de controlo e de
gestão.

Toda as comunidades ne-
cessitam atos fundacionais:
ontem, Dia Mundial da Popu-
lação, celebrou-se a sessão
constituinte do Parlamento
Mundial que reuniu em ato
solene, os representantes de
todas as comunidades regio-
nais e de todos os setores só-
cio-profissionais para continu-
ar impulsando, de acordo com
o princípio da subsidiariedade
ativa, uma nova governança
em todos os níveis: capacida-
de para dotar-se de sistemas
de representação, de institui-
ções, de regras, de procedi-
mentos, de corpos sociais ca-

pazes de garantir a sua
regulação e de gerir as suas
independências de forma pa-
cífica.

Uma das primeiras iniciati-
vas do Parlamento busca se-
parar o “poder de proposta”
que deve estar nas mãos do
Secretário Geral da ONU, se-
gundo o modelo da Comissão
Européia, e o “poder de deci-
são” que deve recair sobre
uma assembléia de regiões do
mundo, onde cada comunida-
de regional – à semelhança da
UE - estará representada de
forma justa. Outra iniciativa
é a de ajudar a organizar a
cena pública mundial e desen-
volver o debate cidadão, apos-
tando pelo uso democrático da
Internet.

A sociedade civil organiza-
da constitui-se como o contra-
peso necessário, para contro-
lar os governos e para exer-
cer uma auditoria permanen-
te sobre as instituições multi-
laterais.
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