Allians för en ansvarsfull och solidarisk värld

För att övervinna känslan av maktlöshet, låt oss bilda en allians...

Vi känner oss alla maktlösa inför dagens samhällsutveckling. Utanförskap, ökande klyftor mellan människorna, miljöförstörelse, kris inom Förenta Nationerna... Den pågående globaliseringen har medfört att de kända sätten för att reglera ekonomin, politiken och samhället har blivit ineffektiva. Vi kan inte längre tillåta oss att se världen på samma sätt som förut.

Vänskap, solidaritet, ansvarskänsla och realism kan hjälpa oss att komma ut ur återvändsgränden för att utvecklas tillsammans och förvalta vår planet på ett annat och bättre sätt, genom att stödja oss på det unika som förenar oss och på den mångfald som berikar oss. Vi måste lära oss att handskas med vår komplicerade verklighet. Dagens utmaning är att genom mycket tålamod, steg för steg, omvandla det komplicerade till något positivt. 

Vilka är vi...? Förenade aktivister, forskare, företagsledare, arbetare, bönder, unga, gamla, män och kvinnor över  hela världen... Färg eller sysselsättning är av ringa betydelse, det viktigaste är att vi lär oss att förena våra handlingar och idéer för att tillsammans utarbeta konstruktiva förslag för framtiden.

Detta är utmaningen för alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld, i vilken Charles Léopold Mayer-stiftelsen är inblandad tillsammans med många andra individer och institutioner hela världen över, från mer än hundra länder. Regionala grupper håller på att organiseras, internationella nätverk etableras, kontakter knyts...

Världsmedborgarförsamlingen som kommer att hållas i början av nästa sekel förväntas bli en viktig etapp i vårt arbete. 

Följande texter är vår stiftelses bidrag till en spridning av alliansen. De är skrivna i syfte att presentera alliansens anda, principer, ambitioner och framtidsvisioner. Alliansen är öppen även för er.
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Utmaningar och framtidsutsikter

Alliansen är en världsomfattande och gemensam rörelse för att möta 2000-talets utmaningar.

1. UTMANINGARNA

Om våra samhällen fortsätter att utvecklas som de gör idag kommer mänskligheten att förstöras. Vi vägrar att acceptera en sådan framtidsutsikt. 
Världen lider av stora obalanser: mellan planetens nordliga och sydliga delar, mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan människorna och naturen och mellan gamla och unga. Dessa obalanser bottnar i nuvarande produktions- och handelsformer och i den modernitetsvision som har skapat våra moderna samhällen. De kan inte överbryggas genom politiska eller tekniska beslut därför att deras orsaker överstiger politiken och de teknologiska framstegen.

Att konfronteras med dessa tre kriser kommer att innebära:

- tid, långsiktiga strategier och ett framtidsengagemang;
- förändringar inom många områden (värderingar, teknologi, produktions- och konsumtionsformer, politik, institutioner...) och en gemensam metod för att genomföra dessa förändringar;
- en global process som omfattar de ekonomiska, andliga, vetenskapliga, politiska och sociala krafterna och som sträcker sig över flera år. Staterna och de politiska krafterna har sin roll i processen, men en förhandling stater emellan räcker inte som enda drivkraft;
- en process som både respekterar det unika som binder oss samman och mångfalden som berikar oss, som verkar utifrån människornas reella och skiftande behov. Att alla världens invånare är beroende av varandra betyder inte att deras situation eller prioritetsområden är varandra lika.

2. Förutsättningar för att starta processen

1. Övervinna känslan av maktlöshet
Varje land, företag, förening eller individ känner sig paralyserade inför de omfattande förändringar som måste göras. Många är de som kan tänka sig att agera under förutsättningen att även andra gör det, och i samma riktning. För att övervinna känslan av maktlöshet måste vi skapa en gemensam föreställningsvärld och dela en syn på själva processen. 

2. Uppfinna en kollektiv process där alla deltar

Alla måste delta i processen. Den kan inte uppfinnas och ledas byråkratiskt. Detta innebär att överbrygga en paradox: för en världsomspännande mobilisering måste processen dels ses som en jättelik arbetsplats på vilken de olika uppgifterna och etapperna noggrannt fogas samman, dels måste den på samma sätt som en social rörelse hela tiden återuppfinnas. Den bör näras av var och ens intiativrikedom, vilja och envishet. 
  
3. Ta initiativen själva istället för att vänta på att institutionerna ska göra det

Institutioners känt långsamma utveckling medför att de flesta av dem förbigås av de snabba internationella förändringar inom vetenskap, teknologi och kommers som omvandlar planeten. Vi får inte underskatta institutionerna som kommer att spela en viktig roll i processen, men inte heller räkna med att det är de som kommer att starta den.
 
3. En allians: frågor och svar

Alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld bemödar sig om att finna lösningar på de utmaningar som väntar oss alla.

1. Hur föddes den?

En oberoende schweizisk stiftelse, Charles Léopold Mayer-stiftelsen, understödde 1986-1993 en liten grupp som funderade över 2000-talets utmaningar och hur de skulle bemötas. "Vézelaygruppen", som den kallades, sände år 1988 ut ett upprop i vilket man kallade till en Världsförsamling. Internationella kontakter knöts vilket i sin tur ledde till att alliansen bildades. Charles Léopold Mayer-stiftelsen stödjer dess utveckling.

2. Var och hur börja arbetet?

För att börja samarbetet krävs en gemensam utgångspunkt. Vi måste komma överens om det viktigaste: gemensamma grundvärderingar, en handlingsstrategi samt en utvärdering av dagens situation. Vi bör kontrollera att en sådan överenskommelse kan existera trots mångfald och olika livssituationer. Det är denna funktion Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld ska fylla. Denna etablerades 1993 som resultatet av en internationell dialog, och blev utgångspunkten för alliansen. År 1999 hade personer från mer än 120 länder undertecknat Plattformen.

3. Vart skall man vända sig?

Det är i detta skede som den gemensamma föreställningsvärlden träder i kraft. Det handlar om att inrätta en Världsförsamling (som man i Kina kallar Jihui, i Indien Panchayat, i andra regioner i Asien Mujiwara, i Frankrike États Généraux de la planète, Jemâa ad-Jounia i Nordafrika). Denna kommer att äga rum kring år 2000-2001 och samla deltagare från alla världens håll och kanter. Deltagarna, som kommer från olika samhällsgrupper och har olika synsätt på frågorna, arbetar för att tillsammans finna förslag till lösningar på problemen.
Det handlar inte om ett enda möte i en enda stad utan om en veritabel Världsförsamling bestående av en rad internationella och interkulturella möten som förväntas bli uttrycket för den världsomspännande rörelse och för den nya medvetenhet som håller på att växa fram.

4. Hur lyckas man?

Genom att sätta igång processen utifrån tre utgångspunkter:

* lokala grupper som arbetar utifrån respektive kontexts specifika prioritetsområden och kultur;

* kollegier som förenar personer ifrån likartade situationer (samhällsställning, aktivitetsområde): kvinnor, ungdomar, bönder, företagsledare, troende, lokala auktoriteter, konstnärer, parlamentariker, arbetare, vetenskapsmän...

* tematiskt inriktade internationella arbetsgrupper som utvecklar förslag inom de områden där en förändring är nödvändig inom de närmaste decennierna.

5. Hur arbeta tillsammans?

För att sätta igång måste vi vara säkra på att de andra gör det också, inte genom en central auktoritet som samlar och sprider information, men genom ett decentraliserat nätverk som fungerar med hjälp av gemensamma verktyg för samlandet av idéer och cirkulerandet av information - kedjebrev, en datoriserad telefonkatalog, elektroniska sammanträden och erfarenhets- och förslagsbanker. Dessa kommer att  utgöra Alliansens grundstenar. Den moderna informationsteknologin möjliggör denna process som dessutom är både sparsam och effektiv. Och förtroendet ökar när vi kan se att andra framskrider i vårt gemensamma arbete.

6. Med vem ska man sluta sig samman?

De allierade är först och främst enskilda individer, men allteftersom arbetet fortskrider sluter sig även institutioner och rörelser till alliansen där de kan sammanstråla med de andra utan att för den skull förlora sin identitet.

7. Med vilka frågor skall man arbeta?

Diskussionen om vilka teman som bör ligga till grund för de förslag som utarbetas inför år 2000-2001 är i full gång. På detta stadium har över 40 teman rörande människornas största aktivitetsområden kunnat identifieras och struktureras i fem huvudgrupper :

1.Värderingar, kultur, konst, utbildning, vetenskap
2. Ekonomi och samhälle
3. Styre och medborgarskap
4. Förhållande mellan människan och biosfären
5. Villkoren för att "sätta igång"







Initiativets uppkomst

Det hela börjar år 1986 då en grupp bestående av nio personer samordnar arbeten gällande kärnvapen, bioteknologi och ozon, detta med stöd från Charles Léopold Mayer-stiftelsen. Gruppen som har samlats i Vézelay, ett litet samhälle i Bourgogne i Frankrike, bestämmer sig för att varna allmänheten för de stora teknologiska risker som planeten är utsatt för. 

I det s.k. Vézélay-uppropet (1988) framhåller man behovet av att skapa en global konsensus gällande de institutioner, värderingar, finansiella åtgärder, juridiska procedurer och tekniska omvälvningar som kan garantera bevarandet av nödvändiga balanser och liv på jorden i förhållande till de stora teknologiska risker samtliga samhällen utsätts för.

Vidare föreslår man att i samma syfte söka sätta andliga, vetenskapliga, ekonomiska och politiska styrkor i rörelse för att skapa en process i världsskala som dels ska tjäna till att i möjlig mån få ovanstående att sammanstråla, dels till att finna referenser, värderingar och regler för att möta de nya utmaningarna. De gemensamma ansträngningarna riktas mot en Världsförsamling som ska hållas i början av nästa sekel.
Samtidigt pågår liknande rörelser i olika delar av världen. Genom sin extremt öppna hållning berör denna rörelse många områden utöver frågor rörande ekologi och teknologiska risker. Det är nödvändigt att  uppmärksamma de globala problemens ömsesidiga avhängighet liksom de extrema olikheter som står att finna gällande situationer och tankesätt.

Under loppet av ett år (juni 1992 till juni 1993) anordnas sju kontinentala möten: i Latinamerika, Nordafrika, Nordamerika, länderna söder om Sahara, Öst- och Västeuropa, Sydostasien och Kina. En dialog gällande de största problemen sätts igång. Man försöker även definiera vad som i första hand bör prioriteras och belysa möjliga konvergenser.
I september 1993 samlas 60 personligheter från olika kontinenter och horisonter till ett sammanfattande möte i närheten av Paris. Man enas om en programförklaring; "Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld". Utifrån detta möte sätts ännu en rörelse igång; det är denna som vi kallar "Alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld" och som följande texter beskriver.


Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld

Om våra samhällen fortsätter att utvecklas i samma takt och på samma sätt som idag kommer mänskligheten på lång sikt att förstöra sig själv. Vi vägrar att acceptera denna framtidsutsikt.

För att förhindra en sådan utveckling måste vi förändra vårt sätt att tänka och vårt sätt att leva. Denna förändring berör var och en ibland oss. Men varje enskild individ är maktlös om dennes agerande och önskningar inte överensstämmer med tusentals, miljardtals andra människors. Ett sådant samförstånd kan endast uppnås om vi kommer överens på några grundläggande punkter: vi måste ställa en diagnos av det nuvarande läget, vi måste enas om värderingar och handlingssätt och om vad som bör prioriteras samt finna en gemensam strategi. Detta är vad vi kallar ”Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld”. Vi vill stödja oss på den för att tillsammans bygga upp framtiden.

Vår värld är unik, men också oändligt variationsrik. Den strategi vi anlägger för att säkra människosläktets överlevnad och blomstring bör därför ta hänsyn till det unika som binder oss samman, och till den mångfald som berikar oss. Plattformen bör vara ett uttryck för denna dubbla rörelse. Prioritetsområden varierar från land till land och från kontinent till kontinent men dessa skillnader behöver inte hindra möjligheten att träffa en överenskommelse gällande det mest väsentliga.

1.	Grundläggande element för en diagnos

I vår värld finns det å ena sidan både otillfredsställda fundamentala behov och förstörda och förslösade tillgångar, och å andra sidan outnyttjad arbetskraft och kreativitet. Detta är inte acceptabelt.
Världen lider av tre huvudsakliga obalanser: mellan planetens nordliga och sydliga delar; mellan rika och fattiga i varje samhälle; mellan människorna och naturen. Dessa tre obalanser speglar en trefaldig kris gällande relationer och utbyte: samhällen emellan, mellan människorna och mellan människorna och deras levnadsmiljö. Dessa tre kriser hänger ihop. Den som exempelvis inte respekterar levnadsmiljön uppvisar ofta respektlöshet inför sina medmänniskor.

De tre kriserna kan inte lösas var och en för sig. Det är omöjligt att skapa ett harmoniskt förhållande mellan människan och dennes omgivning om man inte på samma gång skapar harmoniska relationer människor och samhällen emellan.
Kriserna har uppkommit av samma skäl. Världen har utvecklats väldigt snabbt under de senaste två århundradena. Den av västvärlden uppfunna ”moderniteten” har spridits världen över. De flesta land känner av en andlig eller moralisk kris. Vi har inte haft förmågan att överföra vår fantastiska förmåga att förstå, agera och skapa till alla människor. Oundvikligen finner vi att i hjärtat av dessa tre kriser ryms resultatet av de aktuella teknologiska och vetenskapliga utvecklingsformerna, av den ojämna arbetsfördelningen, av den uppblåsta handelssfären och av den evigt förnyade cirkulationen av varor och pengar: kort sagt, de för den ”västerländska modernitetens”, eller för somliga, ”Modernitetens” konstitutiva faktorer.
Modernitetens förespråkare anser att dessa faktorer är den enda vägen till utveckling, och att de skulle säkra välgång, fred, säkerhet, lycka och frihet för alla. Även om de på ett sätt har lyckats uppnå detta mål för en del av jordens befolkning, kvarstår det faktum att de på samma gång har förorsakat misär, krig, osäkerhet, utplåning, förtryck och slutligen, den trefaldiga krisen vi talar om ovan.
Den västerländska moderniteten har under loppet av några århundraden tvingat sig in i samtliga världens länder. Koloniseringen och avkoloniseringen har bidragit till att sprida västerlandets samhälls- och utvecklingsmodell till alla länder. Moderniteten fascinerar oss, inte minst genom sin effektivitet. Detta har medfört att den genom varierande politiska förklädnader har blivit den huvudsakliga referenspunkten för ”eliten” på samtliga kontinenter.
Maktförhållanden och marknadsspel har tillsammans bidragit till att upplösa andra värden och utbytesmöjligheter än varor. Detta har orsakat en upplösning av strukturerna i våra samhällen.
Modernitetens två stöttepelare – det fria handeln och vetenskapen – borde tjäna som medel för människans utveckling. De betraktas idag alltför ofta som självändamål. Enligt den moderiktiga ekonomiska mytologin förväntas liberaliseringen av all handel, varor liksom pengar, säkra en automatisk  och optimal balans vad  gäller utbyte mellan människorna, inom alla områden. Likaledes, enligt den vetenskapliga mytologin skulle en förening av vetenskapen, teknologin och industrin vara det som i slutändan kommer att föra mänskligheten framåt, detta trots alla problem och all förstörelse den åsamkar. Det enda återstående lösningen skulle alltså vara att förlita sig till marknaden och vetenskapen.
Visst är vetenskapen en källa till förståelse som ger oss en utomordentlig möjlighet till handling och kreativitet. Men om den kan användas för det bästa kan den också nyttjas till det sämsta. Detsamma gäller marknaden som är ett oersättligt verktyg för att på ett smidigt sätt skapa kontakter mellan ett stort antal personer som var och en har sina behov, önskemål och möjligheter att erbjuda i utbyte. Men de utblottade folkslagen, miljöriskerna, de kommande generationernas intresse, allt detta står utanför marknadens möjligheter. Vetenskapen och marknaden uppnår sitt rätta värde i förhållande till val och mål i de samhällen de utvecklas. De måste finna sin plats som verktyg – visst är dessa medel nödvändiga, men enbart om de verkligen gagnar mänskligheten och inte används som självändamål.
Spridningen av vetenskapen och marknaden har orsakat en allvarlig moralisk kris. Genom att lägga huvudvikten vid kontroll och manipulation av människor och ting har vetenskapen och teknologin frammanat en rovlystnad som reducerar naturen, världen och människorna till instrument. Man har kommit att åsidosätta alternativa, blygsammare och respektfullare och mer globala tillvägagångssätt som kräver ett kontinuerligt sökande efter en harmoni och en solidaritet människorna emellan och i förhållande till deras omgivning. Makten exalterar mer än sökandet efter visdom. Marknaden, å sin sida, tenderar att reducera människorna och tingen till deras marknadsvärde, dessutom propagerar den för att den ultimata vägen till lycka och framgång kan nås genom pengar, och det materiella tillåts bli viktigare än det andliga. För att fungera är marknaden tvungen att hela tiden föda nya behov istället för att använda den disponibla energin och intelligensen till att tillfredsställa de mer grundläggande behoven. Marknaden manar till att söka kortsiktiga lösningar istället för långsiktiga. Vi ser resultatet av detta i det moraliska förfallet i många samhällen, korruptionens spridning, flykten till droger, likgiltighet inför andra och inför miljön, förvirring bland ungdomen.
Att samhällets ökande underkastelse inför vetenskapen och marknaden är kärnan i den trefaldiga krisen beror säkerligen på deras begränsningar, men det kan också förklaras med att de är synnerligen effektiva medel för att skapa orättvisa, glupska och icke förutseende samhällen. Sist, men inte minst, kvarstår det faktum att världen har förändrats så snabbt människans inflytande över sin omgivning har ökat med en sådan hastighet och den internationella handeln har tagit så överrumplande stora dimensioner att människorna har förbigåtts av sin egen handling.

Människans traditionella regelsystem avskaffas utan att nya metoder hinner födas. Inom många områden blir insatserna världsomfattande men hamnar utanför de politiska institutionernas kontroll av demokratin. Ansvarstaganden och val måste skötas globalt, men vi saknar institutioner som kan fylla den uppgiften. Människorna står inför en situation där de måste ta makt över sitt öde, men utan att veta hur de ska göra för att lyckas.  
Vår värld är gripen av en acceleration utan like: varans makt är allmänrådande; produktion, befolkning och behov ökar, liksom cirkulationen av information, produkter, människor och kapital. Allt mäktigare tekniska system uppfinns, överutnyttjandet av jordens tillgångar ökar, liksom restprodukter och avfall. Klyftan mellan rika och fattiga ökar överallt. Detta gör att planetens och de levande varelsernas fundamentala jämvikt är hotade, liksom framtida generationers intressen.

Varje samhälle är främst intresserat av att säkra sina mest akuta behov och mål. De rikaste samhällena försöker behålla eller förbättra välståndet och bekämpa arbetslöshet och fattigdom. För att genomföra detta skapar de ännu fler varor. Andra samhällen försöker uppnå de rikastes nivå genom att  fortsätta iltåget mot industrialiseringen och moderniseringen, till priset av att det drabbar människorna och miljön. Andra arbetar för att rädda stora delar av sin befolkning från total utblottning. Sen finns det de som endast kämpar för att överleva…
Dessa försök, parallella snarare än konvergerande, kan inte annat än leda till nya former av apartheid mellan rika och fattiga. Dessutom bidrar de till den ekologiska obalans som i första hand drabbar de mest utblottade; lokalt, regionalt eller över hela världen. 
Samtliga studier inom området påvisar detta resultat. Beslut som fattas, eller inte fattas, under 90-talet, och de vändningar man åstadkommer, eller inte, kommer att vara avgörande för hur allvarliga och oåterkalleliga de obalanser är som människan nödgas konfronteras med under första hälften av nästa sekel.
Vi tror att mänskligheten inom de närmaste åren kommer att behöva göra en mycket omfattande andlig, moralisk, intellektuell och institutionell revolution. För att göra detta måste människan söka sin väg till handling i de bästa av våra traditioner och kulturer.

2. Gemensamma principer för en ansvarsfull och solidarisk värld 

Det finns inte något oundvikligt olycksöde. De allvarliga hot mänskligheten är utsatt för och de komplexa utmaningar den står inför bör föda beslutsamhet istället för uppgivenhet. Eftersom människorna har förmågan att reflektera över sin framtid kan de också finna de grundprinciper som kan vägleda deras val och beslut.
I världens många och varierande kulturer och samhällen tycker vi oss kunna skönja följande gemensamma grundprinciper:
1) Skyddsprincipen: den jord som vi ärvt av våra anfäder är inte enbart till för oss; vi är skyldiga att överlåta den till kommande generationer. Vår priviligerade ställning och våra teknologiska möjligheter ger oss inte rätt att hänsynslöst utnyttja och förstöra jorden. Vetenskapens och teknologins uppsving har givit oss en ny frihet. Denna frihet bör kompletteras med en känsla av vördnad inför vår natur, vars gränser och rytm vi måste respektera. Vi måste även skydda dess tillgångar: vattnet, luften, markerna, oceanerna, allt levande liksom de livsnödvändiga balanserna. Vi bör finna produktions- och konsumtionsformer som varken innebär plundring eller avfall som skadar miljöbalansen.
2) Humanitetsprincipen: möjligheten för var och en ibland oss att ha tillgång till det nödvändigaste och att ha en värdig livsföring; respekt, jämlikhet och solidaritet människor emellan och samhällen emellan, respekt för naturen och inför allt levande. Dessa är de veritabla måtten för Mänsklighetens mänsklighet.
3) Ansvarsprincipen: såväl varje enskild individ som företag och internationella organisationer är ansvariga för skapandet av ett harmoniskt förhållande mellan olika samhällen, och mellan människorna och deras omgivning. Var och en bör ta det ansvar dess tillgångar och makt tillåter. Folket är medansvarigt för mänsklighetens öde.   
4)Måttfullhetsprincipen: vi måste lära oss att bromsa vår vinningslystnad. De allra rikaste bör se över sin livsföring och minska sin konsumtion: lära sig måttfullhet.

5) Försiktighetsprincipen: vi bör inte använda nya produkter eller ny teknologi utan att först behärska dem till fullo, detta inkluderar även fullödig kännedom om nuvarande och framtida risker.
6)	Mångfaldsprincipen: mångfalden av kulturer och människor är en tillgång som vi bör vara rädda om. Civilisationernas variationsrikedom är den bästa garantin för att finna lösningar som kan anpassas till olika situationer, utmaningar och omgivningar. Vår planets genetiska källor bör skyddas av respekt för de befolkningar som hittills har skyddat och värdesatt dem.

7)	Medborgarskapsprincipen: vi måste lära oss att se oss själva och alla andra som medlemmar av ett enda jättelikt samhälle.

Dessa principer kan tjäna som en guide för vad som bör prioriteras och visa vägen för de individer som tenderar att reducera världen till ett enda stort marknadsspel.

3. Utkast till en handlingsstrategi
 
1.	Nödvändigheten av en gemensam strategi

Flertalet positiva reaktioner på de tre kriserna har sett dagen: vissa byar och städer har på ett exemplariskt sätt följt de senaste internationella konventionerna, vissa företag har infört en hårdare miljöpolitik och konsumenterna har blivit varse möjligheten att odla ekologiskt.

Men dessa framsteg ter sig små och utspridda i jämförelse med den övergripande utvecklingen. Det som för närvarande regerar är en stark känsla av maktlöshet. Varje samhälle verkar som paralyserat av de oerhört omfattande förändringar som måste komma till stånd. Varje enskild person, företag eller stat vet att vi måste handla, men gör ändå inget, i väntan på att någon annan ska ta det första steget, och på att någon annan ska fatta de avgörande besluten.
Vetenskap, teknologi och marknad har blivit de nya benämningarna på ödet. Institutionerna och ideologierna utvecklas i alltför långsam takt, och är därför dåligt anpassade till det som akut måste lösas.
Det är dags att fatta mod! Vi måste skissera en önskvärd framtid med hjälp av våra gemensamma värderingar, för att sedan klarlägga vilka handlingar som krävs för att lösa dagens akuta behov och möta morgondagens utmaningar.
De tre kriserna är oskiljaktiga och kan därför inte lösas var för sig. 

Vi tror inte på möjligheten att skapa en ”dräglig” utveckling som respekterar den ekologiska balansen men utesluter en stor del av mänskligheten. Vi tror inte heller på försök att lösa de nuvarande problemen genom en flykt till teknologin eller genom att tvinga massan att följa de metoder som de som har makten har utarbetat.
Vi är övertygade om att vårt agerande måste inriktas på att skapa ett harmoniskt förhållande mellan människorna och deras omgivning liksom mellan människorna och samhället. Det handlar inte om att etablera en värdehierarki de tre kriserna emellan, men att finna former för vårt agerande som kan bidra till att lösa dem – på samma gång. Denna konvergens bör tillsammans med de sju ovan nämnda principerna tjäna som vägledning i sökandet efter en handlingsstrategi. För att uppnå vårt mål måste vi mobilisera viljestyrka och medel. Detta är fullt genomförbart. 
Västerlandet kom ur 1930 års stora kris genom en oerhörd mobilisering av medel för förberedelse och verkställande av andra världskriget. Vi föreslår vid det här seklets slut en liknande mobilisering, men i detta fall för att bekämpa fattigdom och utanförskap och för att skapa former av teknologi och produktion som inte utgör ett hot för vår levnadsmiljö.
  
Mer än åttio procent av världens rikedomar disponeras av tjugo procent av befolkningen. En välbärgad familj kan tjäna lika mycket som hundratusentals, kanske miljontals utblottade familjer tillsammans. Rika familjer och länder skulle därför behöva stå för en stor del av insatsen.

Denna solidaritetsinsats skulle innebära en möjlighet för alla länder att sträva efter samma mål genom en gemensam strategi. Denna skulle utgöra det konkreta uttrycket för erkännandet av människornas enighet, men även en tydlig etapp i införandet av nya solidaritets- och återfördelningsmekanismer, liknande de som mänskliga samhällen i alla tider har kunnat uppfinna och som gör en utökning av förbindelser mellan olika länder alltmer nödvändig.
Slutligen bör handlingsstrategin motsvara vår ambitionsnivå; den bör vara lika sammanhängande och komplett som den aktuella utvecklingen; den kräver organisationer, ledare, regleringssätt och teknologi som är anpassad till målet: den konstrueras på lång sikt och genom en obeveklig vilja.

2.	Prioriteternas enhet och mångfald
De tre kriserna är världsomfattande och kräver samma prioriteringar världen över: rehabilitering och spridning av gemensamma värderingar: ökad jämlikhet människor och samhällen emellan, skydd och återupprättelse av livsnödvändiga källor, nya förhållanden mellan människor och deras ekosystem, uppbromsande av energi- och näringsspillet. Men de gemensamma prioriteterna kan inte lösas på samma sätt världen över, utan måste anpassas till respektive samhälles möjligheter.

Behoven är olika i alla världens regioner. De rikaste länderna konfronteras huvudsakligen med nya former av utstötning av individer och av nödvändigheten att närmare granska den rådande livsföringen; länder som tillhörde det dåvarande Sovjetunionen står inför hög arbetslöshet, omvandling av ett ineffektivt produktionssystem, hot från militära och civila kärnvapen och förfallande miljö; de nyligen industrialiserade länderna uppvisar ofta en rasande exploatering av människor och miljön; de fattigaste länderna tampas med svårigheten att minska folkökningen, bekämpa total utblottning, rädda vatten och marker och att utveckla tekniska och vetenskapliga medel som är användbara i deras sammanhang; för länder som hotas av torka är vattnet och bevarandet av växtlighet den viktigaste åtgärden.

De fåtalet åtgärder som måste prioriteras på global nivå (skydda oceanerna och ozonlagret genom att minska utsläppen som leder till förorening och växthuseffekt) kan inte antas och accepteras på samma sätt överallt, i synnerhet inte om de påtvingas de svagaste av de starkaste.

De globala prioriteterna måste anpassas och översättas till varje samhälle. Detta påminner oss om världens inneboende egenskaper – enhet och mångfald. De förbjuder monolitiska strategier, order ”från ovan”.  Vi måste finna en mångsidig strategi.

3.	Handlingsnivåer

Verksamheten måste drivas på alla nivåer. På individernas, medborgarnas och konsumenternas nivå bör utbildning, information och vidhållandet av en etisk dimension bidra till värderingssystemens och handlingsmönstrens utveckling på både lokal och global nivå. 
Vad gäller företag, kommunala institutioner och lantkollektiv kan mycket åstadkommas. Detta inbegriper såväl chefer (och deras kunder) som anställda (och deras underlydande), liksom normer, reglementen och lagstiftningar för respektive område. Små samhällen, byar, landsbygden, bergsluttningsdockorna, städerna, geologiska, klimatiska, hydrologiska och historiska enheter kallas nu återigen till att fylla den funktion de har haft under historiens gång.
Det är på denna nivå som mångfalden av situationer och kulturella och ekologiska sammanhang kan tas med i beräkningen. Likaså kan man på denna nivå minska avståndet mellan människorna och deras ekosystem på ett demokratiskt sätt.

Regelverk och solidaritetskänsla har under senare århundraden begränsats till nationalstaterna. På den tid då sociala och ekonomiska utbyten huvudsakligen ägde rum inom respektive område och miljöskadorna begränsades till respektive land var det möjligt att inom rikets gränser lösa sociala och ekologiska problem, skapa utvecklingsmodeller som var anpassade till varje folkslags kapacitet, kontrollera demokratin, fastställa system för normalisering och kontroll och stifta lagar.
Idag är situationen en annan. De enskilda staternas roll ifrågasätts från flera håll: ovanifrån genom globaliseringen av utbyten och information, liksom av ekologiska obalanser; underifrån genom de ständigt ökande kraven på självständighet.
Idén om total självständighet är lika förrädisk som tron att statsgränserna går att behålla vattentäta. Nationalstaterna kan inte fylla samma funktion som tidigare. Icke desto mindre kommer varje nationalstat ännu länge kvarstå som en viktig instans för politisk debatt, för fattandet av viktiga beslut, för solidaritet, lagstiftning, taxering och kontroll. Staten måste dock acceptera att den enbart är en av många nivåer på vilken en ansvarsfull och solidarisk värld ska förvaltas. Den måste därför anpassa sina strategier till andra, större rörelser. 
  
Det är den regionala nivån som borde få en större betydelse under nästa sekel. Nationalstaterna är för många och  alltför olika för att kunna föra en fruktbar dialog på lika villkor, vilket gör det svårare för dem att enas om de strategier som de stora utmaningar som väntar oss kräver. Flertalet initiativ till regional organisering har redan konstaterats, vilket leder oss till slutsatsen att det är möjligt att dela upp jorden i mellan åtta och tio dylika regionala samarbetsgrupper. Dessa regioner skulle på 2000-talet kunna axla samma roll som Nationalstaten har haft under de senaste fem århundradena genom organisation av både in- och utrikesmarknaden. Vi tror att en sådan indelning i ett vidare perspektiv skulle kunna vara en bra lösning för att förbättra såväl förhållandet mellan människa och natur som människorna sinsemellan. Ett kollegium med representanter från alla världens stora områden borde tillsättas i syftet att skapa en värld som varken domineras av det (de) mäktigaste landet (länderna), eller förvaltas av experter. Dessa regioner skulle säkert komma att spela en stor roll för säkerheten. En av förutsättningarna för nedrustning är att garantera säkerheten för världens länder och invånare. Regionala instanser och procedurer kommer att spela en avgörande roll för överenskommelser mellan stater och världsorganisationer.

Den globala nivån kommer att bli avgörande under de kommande decennierna, vare sig det gäller normer, rätt och reglementen, taxering, kontroll, lanserandet av betydande initiativ samt koordinering av omfattande multinationella handlingar. De gäller att hitta en global myndighet som kan axla uppgiften att föreskriva de regler som ska gälla för samtliga, även de ekonomiskt och politiskt sett mäktigaste. Vi måste också finna en institution som värnar om den nödvändiga maktdelningen, detta i synnerhet gällande de lagstiftande, exekutiva och rättsliga instanserna. Förhandlingar av olika slag kan inte längre behandlas enskilt: exempelvis skulle man kunna förena handelsförhandlingar med ett miljöskyddsavtal. Slutligen bör världssamfundet stödja uppkomsten av kritiska instanser som kan ha en granskande funktion.

Vare sig det gäller den enskilde individen eller världen så undkommer ingen fördelningen av ansvarstaganden på olika nivåer. Det krävs en rejäl förnyelse för att undvika de två faktorer som gynnar den allmänna ansvarslösheten – ökande byråkrati och fel använda förmågor. Lokala initiativ och en lokal förvaltning bör prioriteras eftersom att de är den enda möjligheten att vitalisera banden mellan samhället och levnadsmiljön. Detta är subsidiaritetsprincipen. Men tillämpningen av denna innebär inte att varje kollektivitet tillåts göra vad den vill på sitt område. Den är inte ägare, endast förvaltare och förväntas därför följa skydds-, ansvars-, försiktighets- och måttfullhetsprinciperna. Självfallet är förvaltaren fri att bestämma hur han ska gå till väga för att uppnå de mål som beslutats gemensamt. Vi föredrar att tala om aktiv subsidiaritet för att understryka detta behov av samarbete. Denna princip går att använda överallt.Vi är förenade av ett kontrakt som förenar rättigheter och måsten, både administrativt och gällande vår planet liksom våra efterkommande generationer.

4.	Hur sätter vi igång?
Utmaningen är att få mänskligheten att ta sitt ansvar över framtiden, och få den att inse vikten av de insatser som den är skyldig att göra; gentemot sig själv, de allra fattigaste och svagaste, mot jorden och allt levande och kommande generationer.
Men våra samhällen är fast i en virvelvind av akut uppkommande problem och verkar inte vilja blicka mot framtiden. Människorna tycks uppgivna efter att ha sett den ena politiska profetian efter den andra gå i graven, och föga redo att ta ansvar för framtiden. Det tycks som det är svårare än någonsin att överblicka och genomföra de förändringar som måste fås till stånd. 

Det är av dessa skäl absolut nödvändigt att utarbeta och presentera en sammanhängande  omvandlingsprocess. För tillfället är det viktigare att visa hur vi kan komma igång än att säga vart vi ska gå.

Denna process måste sträcka sig över flertalet områden, och omfatta allt ifrån att förändra medborgarnas beteende till beslut som fattas på global nivå.

Denna gemensamma förvandlingsprocess skulle kunna bestå av följande:

- en progressiv förändring av våra föreställningar : för många av oss måste synen på världen förändras innan det kan ske i verkligheten. Utbildningen har därför en nyckelposition. Vi måste hjälpas åt att framkalla en ny humanism, som blandar en etisk hållning med kunskap om och respekt inför andra kulturer och religiösa övertygelser. Denna skulle tjäna som en motvikt för den övertro på teknologi och ekonomi som det pläderas för idag. 
Skolundervisningen bör ägnas åt funderingar kring våra värderingar och deras betydelse för våra handlingar liksom åt att kritiskt granska vetenskapen och teknologin. Man bör också lära ut ett ”systemiskt” tänkande istället för det rent analytiska (att se helheten istället för det enskilda), och samarbete istället för konkurrens. Det hjälper inte att lägga till ett eller två ämnen till ett redan överlastat schema, ännu mindre att använda sig av en identisk ekologisk introduktionskurs i alla länder. Undervisningen måste omorganiseras och utgå ifrån en helhetssyn på människan, samhället och miljön och deras innebördes förhållande, och insistera på de ofrånkomliga skillnader som kan finnas i dessa förhållanden. Detta nya undervisningssystem för skolungdomar skulle gå hand i hand med undervisning även för andra intresserade medborgare, i synnerhet lärare, journalister, tekniker, ingenjörer och beslutsfattare. 

-	uppbyggandet av en gemensam föreställningsvärld : endast en gemensam framtidsvision kan tänkas frambringa den energi, uthållighet och de ansträngningar som krävs för att nå vårt mål. Endast en föreställningsvärld som vi skapat gemensamt kan göra det möjligt för oss att klara av svårigheter, övervinna ögonblickliga intressen och andra hinder och hjälpa oss att se varje utmaning som en möjlighet till förnyelse.

-	ett samordnat system för förnyelse: en förändring kommer aldrig ensam; den innebär ofrånkomligen även andra. Om den begränsas till ett område är den dömd att misslyckas. Det är endast genom en sammanlänkad process som tekniska och sociala uppfinningar kan utvecklas och förändringar inom attityder, beteenden och institutioner kan åstadkommas. Den riktning som stater, företag, syndikat och  konsumentrörelser bör iaktta under de närmaste decennierna är alltså en gemensam väg till teknologisk och social förnyelse.

-	Utvecklandet och samordnandet av nätverk av erfarenhetsutbyten: både de samhälleliga och teknologiska uppfinningarna föds alltid på lokal nivå: i ett företag, en stad, en by eller andra former av social gemenskap. De är bundna till en specifik kontext. Men för att kunna spridas måste de assimileras och omvandlas av andra. Det är därför som nätverket är nödvändigt. De flesta av dagens nätverk är specialiserade trots att de aktuella utmaningarna till stor del är globala. Vi måste därför utveckla de nu existerande nätverken och skapa andra samt hjälpa dem att kopplas in på ett naturligt sätt, för att sedan bilda förbund. På detta sätt skulle man kunna vinna åtskilliga år, kanske århundraden, i spridningen av uppfinningarna som skulle kunna lösa någon aspekt av de tre kriserna som vi lever med.

Vi kan konstatera en progressiv utveckling av en de tillvägagångssätt vi bör uppfinna: en sammanhängande strategi och dess verkställande, bandet mellan lösningarna på de tre kriserna, nödvändigheten av att anpassa och översätta de globala kraven till varje samhälle och region. På detta sätt kan vi finna de olika verksamhetsnivåerna och de olika sätten att starta arbetet på. Denna strategi är vitt omspännande, och innefattar en förändring av vår mentalitet och utbildning, våra institutioner, vår teknologi, våra normer, vårt rätts- och skattesystem och av våra internationella relationer… 

5. Mobiliseringsprogram 

Mänskligheten konfronteras vid detta sekels slut med konkreta och brådskande utmaningar. Genom att klarlägga dessa borde man kunna koncentrera de gemensamma krafterna på några stora mobiliseringsprogram. Dessa kommer inte att vara tillräckliga för att organisera den oöverskådliga samhällsmutationen under de kommande århundradena, men de utgör ett påtagligt tecken för att vi verkligen har satt igång med vår svåra uppgift och bevisar att det är möjligt att konfronteras med de tre kriserna på en och samma gång: genom att skapa arbetstillfällen, genom att få oss att inse att vi alla tillhör ett enda stort samhälle genom vår gemensamma strävan efter samma mål, genom att förbättra levnadsvillkoren för de mest utblottade och genom att återupprätta ett mer balanserat förhållande mellan människorna och deras omgivning.
Vi tror att fem olika mobiliseringsprogram skulle kunna utgöra detta startpaket. De berör följande områden: vattnet, energin, markerna, rehabilitering av förstörda regioner och omvandling av vapenindustrin.

-	vattnet: som det ser ut idag lider en människa av tre av brist på vatten. Enligt beräkningar kommer nöden inom tjugo år att vara dramatisk på drabbade kontinenter som exempelvis Afrika. Nittio procent av tredje världens vanligaste sjukdomar beror på den dåliga vattenkvaliteten. Konflikterna mellan länder gällande vattnet kommer att bli mer och mer förekommande, ty de stora dammarna varifrån vattnet tas ligger ofta mellan olika länder varför en gränsdragning är omöjlig. Vattnet och dess förvaltning är ofta en källa till konflikt. Ett mobiliseringsprogram gällande vattnet kommer använda ett brett spektrum av olika tekniker och skapa många arbetstillfällen på grund av dess omfattande utbredning och att det berör så många områden: städer och landsbygd, hälsa, jordbruk, energi och kost. Detta program omfattar inlärning av aktiv subsidiaritet; priviligierandet av lokala initiativ som sätts i ett större perspektiv. På detta vis medverkar programmet till att förbättra de allmänna livsvillkoren och till ökad balans mellan människorna och deras omgivning.

-	energin: programmet bör utgöras av två huvudgrenar: energisparande och förnyandet av energi. Alla länder, även de fattigaste, döljer viktiga reserver för energisparande. Genom att värdesätta dessa reserver, utveckla teknologi som hjälper oss att spara energi samt göra oss av med olika former av dold subventionering av fossila bränslen skulle vi kunna skapa ett livskraftigt system för energiåteranvändning.
Om programmet tillämpas i en större skala skulle det kunna hjälpa oss att förbättra den tekniska effektiviteten kring återanvändandet av energi. Liksom för vattnet skulle en decentraliserad förvaltning av energin bidra till en aktiv subsidiaritet. Programmet är effektivt på både lokal och global nivå: det bidrar till att minska lokal förorening, växthuseffekt och de ökande riskerna vad gäller kärnvapenavfall. 

-	marken: programmet kommer att bestå  av att finna exploateringsformer som inte förstör jordens biologiska, alimentatoriska och hydrologiska funktioner. Den omfattande förstörelse jorden idag utsätts för är källan till allvarliga sänkningar av dess fertilitet som i det långa loppet kommer att skapa ökenlandskap. Programmets syftar främst till att tvinga till en noggrann granskning av det nuvarande jordbruket, att mobilisera arbetskraft, att reducera det osäkra födointaget i de allra fattigaste länderna, att frammana en varierande förvaltning av ekosystem samt kombinera storskaliga program med mikroinitiativ.

  
-	återuppliva förstörda regioner: detta program kan tillämpas såväl på de gamla industriländerna som på de länder i Centraleuropa eller det forna Sovjetunionen som har lidit svåra skador efter att de tvingats underkasta sig modernisering och industrialisering. Det har ett stort symbolvärde i en värld där människorna i alla tider har varit vana vid att förflytta sig när deras omgivning hade blivit förstörd av deras egna oförsiktigheter och behov. På en planet vars storlek faktiskt är  begränsad och vars befolkning ökar för varje dag som går borde rehabiliteringsstrategierna för alltid övervinna drömmen om att erövra nya områden. Återupplivningen är mänsklighetens nya utmaning.
 
-	omvandlingen av vapenindustrin: alltsedan andra världskriget har stora delar av ekonomin kretsat kring vapenproduktion. Kalla krigets slut skulle teoretiskt sett ha tillåtit frigörelsen av kompetens och medel. Omvandlingen från krig till fred är en stor utmaning. Den förutsätter en politisk vilja, en teknologisk kompetens, öppningen av nya utvägar men kanske framförallt nya uppmuntrande perspektiv för den kompetens som frigjorts. Vi föreslår ett globalt program för en omvandling av vapenindustrin till naturvänlig teknologi. Denna investering kommer i början att kännas tung, men i längden löna sig. Den kommer också att utgöra symbolen för övergången från en konfliktfylld och orolig period till en tid av solidaritet och allianstänkande. Sedan kvarstår att upprätthålla säkerhetsvillkoren mellan länder och för nationella minoriteter. Detta bör göras av internationella enheter.

Idén om ett mobiliseringsprogram är inte ny. Liknande programs misslyckande har skapat skepsis. Men man kan också lära av föregående misslyckanden genom att ur dessa utröna några regler för verkställandet av dessa program som ökar chansen att lyckas:
-	nödvändigheten av att anpassa programmet till den region där det verkställs (som var fallet för Marshallplanen vid återuppbyggnaden av Europa).
-	långsiktighet (15-20 år): man kan exempelvis koppla ett program till en hel generation
-	progressivt inrättande av procedurer och finansiering
-	inrättande av decentraliserade teknologiformer och av institutioner som är rotade i och lyssnar till de olika folkgrupperna, exempelvis genom  överenskommelser med representanter ur respektive folkgrupp;
-	väl avvägda och anpassade tekniska lösningar för ett progressivt verkställande av arbetet samt en kontinuerlig utvärdering av dess effekter, även detta i samarbete med de lokala befolkningarna;

De rika länderna kommer att svara för det största bidraget. Bland de olika bidragsformerna kan man tänka sig progressiv beskattning på energikonsumtion (man tar givetvis hänsyn till klimatet)  och koldioxidutsläpp, liksom på börsvinster och vapenutgifter.

5.	Förfallodagar
Man kan förutse en trippel horisont:

-	horisont 2000: till följd av en ny och utbredd medvetenhet om problemen och en betydande mobilisation av idéer och energi – Världsmedborgarförsamlingen - har viktiga beslut fattats och omfattande program startats inom de viktigaste områdena. Avgörande förändringar anas;

-horisont 2030 till 2050: denna horisont markerar ett avgörande vägskäl därför att den aktuella utvecklingen borde (om den tillåts fortgå) vid det här laget ha lett till djup degradering och till svårligen återkalleliga obalanser. Inom de flesta områden (demografi, social sammanhållning, solidaritet, vatten , energi) bör man vid detta laget har funnit drägliga och hållbara lösningar;

-horisont 2080 till 2100: det är vid denna horisont som man kan hoppas uppnå den nya balansen mellan människorna och planeten till följd av en ny livsstil och nya produktionsformer som begränsar plundrandet och avfallet till en för planeten uthärdlig gräns.  
    
























Förslag till ett gemensamt arbete

* Övervinna känslan av maktlöshet. Tillsammans förbereda kommande sekels nödvändiga förändringar. 

* Inrikta oss på gemensamma mål utan att göra inskränkningar på var och ens självständighet.

* Tillsammans organisera en världsomfattande rörelse som blir symbolen för samvaron mellan det unika och mångfalden i världen och för våra förenade ansträngningar kring gemensamma förslag. 

* Hitta ett sätt att arbeta tillsammans. Finna vägen under det att vi går framåt.

Allt måste uppfinnas. Vi kommer att göra det tillsammans.

Detta är alliansens framtidsvision och utmaningar. Dess uppbyggnad och arbetsmetoder bör vara på samma våglängd som ambitionerna. 


1. Plattformen, alliansen och världsmedborgarförsamlingen

"Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld" är frukten av ett samarbete som har pågått i olika länder under flera år. Den klarlägger kommande sekels största utmaningar, visar de band som förenar dem, lämnar förslag till gemensamma värderingar på vilka vi sedan kan grunda förvaltandet av planeten och utifrån vilka vi kan göra utkast till en handlingsstrategi.

Det är varken en helig eller en oantastlig text, endast en referens, en utgångspunkt för ett gemensamt äventyr.

"Alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld" består av personer, institutioner och rörelser som delar plattformens humanistiska perspektiv och önskar arbeta tillsammans för att förbereda kommande sekels nödvändiga förändringar.
 

Det är varken en juridisk organisation, ett parti, en kyrka eller en sekt. 
Det är en allians, varken mer eller mindre. Var och en talar i eget namn.
Ingen avsäger sig sin identitet. 

Alliansen består, liksom varje begynnande process, av små delar och initiativ som alla ter sig löjliga i förhållande till utmaningarnas omfattning.
För att stärka varandra krävs en gemensam föreställningsvärld, olika etapper i arbetet och regelbundna möten. Endast vissheten om att tusentals andra går i samma riktning kan skänka lust och kraft att sätta igång.

Den stora Världsmedborgarförsamlingen som kommer att hållas i nästa sekels början förväntas bli en viktig etapp i vår gemensamma strävan. Det som återstår att uppfinna är formerna för detta möte. 

Hur kommer detta möte att se ut? Det kommer att vara resultatet av en rörelse som går från det lokala till det globala, från det enskilda till det allmängiltiga. Vi har länge talat om en "Världsmedborgarförsamling" eller en "Världsförsamling". En liten franskspråkig grupp sände år 1988 ut ett upprop vari de kallade till en Världsförsamling (med hänvisning till generalständerna som tvåhundra år tidigare i Frankrike hade berett vägen för ett nytt samhälle). Kanske är det allra bäst att tala om en Världsmedborgarförsamling.

I vilket fall som helst handlar det inte om ett enda sammanträde under några dagar utan om en etapp i den process som har förberetts av tusentals tankar, tusentals möten och tusentals förslag. Det är med andra ord ett steg på vägen i det gemensamma sökandet efter en överenskommelse gällande de viktigaste frågorna för vår framtid. Liksom förberedelserna för en stor fest kräver en tidsplan, liksom vallfärdsorten sammanför tusentals pilgrimer, liksom marknadsplatsen blir en orienteringspunkt, kommer detta möte hjälpa oss att definiera de olika etappernas art liksom få den spridda energin att konvergera.

I förberedelseprocessen är det viktigt att förlika det unika med mångfalden och bevara varje persons självständighet inom ramen för det gemensamma arbetet.

Människornas alltjämt ökande ömsesidiga beroende och mänsklighetens och planetens djupa enhet får inte bli ursäkter för en ny sorts imperialism.

För att göra detta möte i början av nästa sekel till en högtid gäller det att redan nu börja arbetet med att bilda arbetsgrupper och att samarbeta inom dessa. På detta vis kommer arbetet att delas av många oberoende grupper som arbetar i samma riktning. För att skapa förtroende oss emellan är det viktigt att vi kontinuerligt informerar varandra om våra initiativ och handlingar.

Alliansen bör fungera som en länk mellan de olika autonoma grupperna och ingjuta de gemensamma perspektiven på ett lokalt och konkret plan.

Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld fullbordades i slutet av år 1993. 1994 började alliansen få luft under vingarna. År 1995 skisserades en början till organisation av arbetet, arbetsgrupper startades världen över och arbetsgrupper bildades. Denna text är ett första förslag till den väg vi kan ta för att gå mot återstående etapper.


2. Organisation av det kollektiva arbetet inom alliansen - tre tillvägagångssätt

Skissera och pröva de förändringar som måste sättas till stånd; fördjupa varje fråga utan att förlora helhetssynen; rota analyser och och förslag på olika platser och i skilda samhällsgrupper; konfrontera de olika synsätten med varandra: det är detta vi måste lyckas med. För att dela upp arbetet mellan oss har vi valt att koncentrera oss på tre olika tillvägagångssätt: en plats, en samhällsgrupp och en fråga.

- En plats. Att utgå ifrån ett specifikt territorium och dess kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska möjligheter. Beskriva denna plats konkreta problem för att sedan koppla dem till de som berör hela mänskligheten och planeten. Låta de olika synsätten konfronteras med varandra. Hitta lösningarna på de viktigaste utmaningarna. Lära sig att utifrån en lokal tanke agera globalt, liksom att utifrån en global tanke agera lokalt.

- En samhällsgrupp. Att utgå ifrån en specifik samhällelig eller politisk samhällsgrupp: kvinnor, män; gamla och unga; jordbrukare, arbetare, företagsledare, yrkesverksamma och studenter; kyrkoanhängare och filosofer; konstnärer; forskare, statsanställda, politiker och föreningsmänniskor...
Bilda ett "kollegium" utifrån denna samhällsgrupp, låta de olika synsätten konfronteras med varandra, utverka förslag och gemensamma framtidsutsikter, skapa band mellan de olika länderna.

- En fråga. Utgå ifrån en förändring inom utbildningsväsendet, juridiken, värderingarna, produktions- och konsumtionsformerna, tekniken, vetenskapen, ekonomin, politiken eller skatteväsendet som bör ske inom de kommande decennierna för att göra morgondagens värld möjlig att leva i. Konfrontera olika synsätt, idéer, erfarenheter och förslag kring denna förändring med varandra.

Verkligheten är komplicerad. Världen är olikartad. Vi får inte vara rädda för det som är komplicerat utan istället glädja oss åt denna mångfald.

Vägen kommer att bli längre, vi kommer att tvingas att hela tiden uppfinna oväntade vägar och på vägen mötas av tusentals överraskningar. Att vi priviligierar tre tillvägagångssätt innebär inte att vi delar upp världen i bitar (platser, samhällsgrupper och frågor), det betyder endast att vi har ett redskap för att börja det gemensamma arbetet, för att inte gå runt i cirklar, för att fördela arbetsbördan, för att känna att vi går framåt, för att inte låta oss domineras eller skrämmas av komplexiteten. Ifrån en plats, liksom ifrån toppen av ett berg kan vi upptäcka mångfalden samhällsgrupper och frågor. Utifrån en samhällsgrupp upptäcker vi mångfalden av platser och frågor. Utifrån en fråga, mångfalden platser och samhällsgrupper.

Dessa upprepningar och omprövningar är nödvändiga.
Det är de som hjälper oss att associera det unika med mångfalden.
Vi multiplicerar synsätten på vår unika värld.









3. Utgå ifrån en plats: de lokala arbetsgrupperna 

Det är ofta av geografiska skäl (en stad, en region, ett land, eller en kontinent) som  plattformens medlemmar arbetar tillsammans. På initiativ av någon eller några av de som har undertecknat plattformen bildas en lokal arbetsgrupp. De olika etapperna i bildandet av en dylik arbetsgrupp kan exempelvis se ut som följer:

- Bilda en så varierande grupp som möjligt bestående av personer som redan har undertecknat plattformen eller är villiga att arbeta med och i alliansen.
Gruppens variationsrikedom bör spegla samhällets. Somliga av de som delar plattformens tankar och värderingar känner inte att de har rätt att skriva under den, detta på grund av att de har politiskt, ekonomiskt eller socialt ansvar och inte vill involvera den institution de tillhör. De kan trots detta vilja deltaga i den gemensamma tankeverksamheten. 

- Sprida plattformen och idén om att bilda en allians

Spridningen av alliansen kan göras på alla tänkbara sätt, från man till man, genom nätverk och rörelser eller media. Målet är att förena så många personer och institutioner som möjligt i de gemensamma tankegångarna. För att sätta alliansen i rörelse krävs det att var och en bemödar sig om att  länka sin sociala och yrkesmässiga samhällsgrupp till processen. Det viktigaste är inte hur många som skriver under plattformen, men att det kollektiva arbetet är kreativt. Alliansen är inte en organisation som tävlar med andra, men en möjlighet till dialog mellan de som önskar bilda ett förbund kring gemensamma framtidsutsikter.  

- Omformulera "plattformen" på lokal nivå.

 Plattformen måste fördjupas på lokal nivå. Det handlar inte enbart om att "översätta" den till respektive sammanhang, men att berika och återuppfinna den utifrån en analys av de lokala problemen. De värderingar som bör vägleda oss in i nästa sekel och som har omtalats i plattformen bör också diskuteras.


- Skapa "kollegium" och temagrupper inom de lokala arbetsgrupperna.

Det är bra om det inom varje lokal arbetsgrupp bildas flera "kollegium" som speglar olika samhällsgrupper. Dessa kollegium skulle berika arbetet på lokal nivå och dessutom underlätta förståelsen av vissa frågors komplexitet. De skulle även berika de kollegium som konstitueras på internationell nivå. Dessa utbyten tillåter ett kontinuerligt pendlande mellan den globala och lokala nivån. Det är likaså önskvärt att grupperna utifrån omformuleringen av plattformen definierar de förändringar som är mest brådskande för deras omgivning. För att finna lösningar på de olika problemen, vare sig det gäller utbildningsväsendet, energi, produktionsmetoder eller politik, krävs aktörer, mod, förnyelser och regleringar på såväl lokal som global nivå. 
En ansvarsfull och solidarisk värld är en värld där var och en känner sitt ansvar utan att för den skull glömma att han eller hon är en del av en större rörelse; mänsklighetens gemensamma äventyr. Det är en värld där demokratiska politiska beslut kan fattas på lokal nivå.

- Anordna möten medborgare emellan på lokal nivå före år 2001

Varje lokal grupp kommer att på kort tid behöva gå igenom hela den process som leder till Världsmedborgarförsamlingen. Varför inte låta en lokal grupps arbete utmynna i ett möte som förbereder denna?
 
 - Förena och dela upp de lokala grupperna i provinsiella, nationella och kontinentala grupper
De lokala grupperna föds där viljan att starta arbetet finns, på lokal, provinsiell eller nationell nivå. Hur och i vilken skala de bildas återstår att se. Liksom det står i Plattformen är det viktigaste att definiera vad som kan göras och vilken kompetens som finns på de olika nivåerna. En sammanslagning av flera lokala grupper skulle möjliggöra detta.

Plattformen understryker även de regionala nivåernas betydelse. Nationalstaterna är för små och olika för att kunna föra en dialog på en jämlik nivå. Det är därför som alliansen inom de närmaste åren bör leda till att regionala poler växer fram: Kina, Japan och norra Asien, Indien och södra Asien, Centralasien, Nordafrika, länderna söder om Sahara, Nord- och Sydamerika; Öst- och Västeuropa, Oceanien.


4. Utgå ifrån en samhällsgrupp: kollegierna
 
Ett "kollegium" är i en omgivning motsvarigheten till en "lokal grupp" i en annan. Man kan därför jämföra de olika etapperna i deras respektive utveckling.

- Bilda ett kollegium

Vissa samhällsområden är redan mer eller mindre strukturerade; föreningsvärlden, den ekonomiska världen, partier och syndikat, kyrkor, specialister inom vetenskapliga områden, personer inom samma yrkeskategori etc. Dessa strukturer är sällan världsomspännande och inte heller uppbyggda kring kommande sekels utmaningar, ännu mindre utefter plattformens riktlinjer. Dess huvudsakliga mål är att sprida en doktrin, framföra och försvara medlemmarnas moraliska och materiella intressen, påverka de nuvarande makthavarna, etablera en yrkesetik, skapa mötesplatser i ett sammanhang och med andra. Vid bildandet av ett kollegium måste man utgå från de personer ur en specifik samhällsgrupp som har skrivit under plattformen för att sedan, steg för steg, bygga upp ett internationellt nätverk och ett gemensamt språk.

- Sprida plattformen i den berörda omgivningen och möta upp redan existerande organisationer och initiativ.

Vissa av de personer som har skrivit under plattformen är redan engagerade i en organisation och har kanske ett ansvarsuppdrag i denna. Diskussionen kring plattformen och dennes uppkomst är ett resultat av dessa rörelser: lantarbetar- eller fiskarförbund, syndikat, student- eller yrkesföreningar, politiska partier, den gemensamma sektorn etc. 
Det är viktigt att erkänna de initiativ och nätverk som redan existerar, och att ta kontakt med dessa. Alliansens uppgift är att länka samman olika nätverk samt öppna redan existerande organisationer för nya frågeställningar.

- Bilda lokalt och tematiskt betingade grupper inom kollegierna 

Införandet av dylika grupper medför att kontakten mellan alliansens medlemmar berikas och att en dialog skapas. Det blir dessutom lättare att sätta upp specifika mål, en arbetsplan och att planera arbetets olika etapper.

- Organisera ett  världsomspännande möte mellan olika kollegier

Ett socialt eller yrkesmässigt sammanhang kan vara väl organiserat i en del av världen och splittrat i en annan beroende på den historiska bakgrunden och traditioner, eller på juridiska, sociala, kulturella och politiska faktorer. Varje kollegium som bildas bör anstränga sig för att knyta kontakter i de andra delarna av världen för att undvika att de som är bäst organiserade påstår sig tala för de andra. Det är nästan alltid de rikaste ländernas representanter som tar ordet och tvingar på de andra sina värderingar och förslag. Vi måste försöka undvika detta. För de socialgrupper som genom tiderna har dominerats på ett socialt, kulturellt eller politiskt plan - lantbrukare, kvinnor, unga, minoriteter etc. - räcker det inte med att de har lika många representanter som de andra grupperna under Världsmedborgarförsamlingen för att deras rättigheter ska skyddas. Det är viktigt att de bereds samma möjlighet som de andra att i förväg organisera sig och strukturera sina förslag, åsikter och uttalanden. Därav den oerhörda vikten av ett kollegialt världsmöte inför den stora Världsmedborgarförsamlingen år 2001.

5. Utgå ifrån en fråga: tematiska arbetsgrupper.

Metoden kan jämföras med de två föregående.

- Skapa en första arbetsgrupp i varje tematisk arbetsgrupp kring varje fråga

Utvecklandet av analyser och förslag är beroende av lika mycket kompetens som vilja. Alliansen är idag långt ifrån att ha tillgång till den kompetens som krävs för att lösa frågor inom ett så brett område. Det måste vi ändra på. Om vi tar de första stegen kommer de andra att följa i våra spår.

- Göra en inventarie av analyser, förslag och initiativ 

Tusentals, ibland miljontals sidor har skrivits om varje förändring som måste stå till stånd. Men detta överflöd av idéer kan också vändas till något negativt - inför den enorma mängden förslag riskerar vi att tappa tråden och därmed det viktigaste för att istället koncentrera oss på detaljer som är av mindre vikt. En första syssla för en tematisk arbetsgrupp skulle därför vara att sortera, sammanfatta, välja ut och förenkla det samlade materialet.

- Formulera en problematik, göra en arbetsplanering

Med inventarien som grundpelare är nästa steg att formulera problemens art, en problematik och dessutom definiera och identifiera utmaningarna, hindren, framtidsutsikterna och allianserna. 

- Skapa ett internationellt nätverk av idéutbyten, analyser, erfarenheter och förslag
 
Arbetsboken blir utgångspunkten för en utökning av gruppen. De nödvändiga förändringarna är säkerligen resultatet av teknologiska och vetenskapliga framsteg, men kanske ännu mer frukten av förnyelser på ett lokalt plan, trevande försök på olika håll, revolter och sociala eller kulturella förändringar.   

Förslag som kommer från en liten grupp personer kan inte behandlas likadant som de som är resultatet av en hel omgivnings gemensamma tankeverksamhet. Man bör därför utveckla ett internationellt nätverk av utbyten kring varje fråga utifrån redan existerande initiativ och kompetens samt de lokala grupperna och kollegierna. Detta nätverk kan ingalunda begränsas till alliansens medlemmar: kompetensen måste hämtas där den finns.

- Fånga och skapa möjligheter till debatt runt förslagen

Det är alltid lättare att föröka analyserna än att kritiskt granska de som redan existerar. Förvånansvärt många eminenta analytiker har visat prov på en avväpnande naivitet när det gäller att fatta beslut. Det är därför som det är så viktigt att man inom de tematiska arbetsgrupperna utnyttjar varje möjlighet att debattera de olika förslagen. Den internationella arbetskalendern är rik på internationella möten under de närmaste åren.      Dessa kan erbjuda dylika tillfällen till debatt.


- Föreslå utvecklingstrategier
Plattformen insisterar på idén om mobilisation. Beskrivningen av en idealvärld är inte till mycken nytta om man inte klarlägger de vägar som kan tas för att uppnå detta resultat. De förslag som utarbetas i de tematiska arbetsgrupperna bör därför i första hand inriktas på utvecklingsstrategier.  

6. Alliansens byggstenar: kommunikationsmedlen

Det är kommunikationssystemet som kommer att utgöra alliansens nervsystem. Decentralisationen av detta är förutsättningen för en veritabel decentralisation av makten. Aktiverandet av nätverk, samordnandet av olika arbetsgrupper, en kontinuerlig dialog mellan världens olika delar, sorterandet av den oerhörda mängd information som hela tiden överhopar oss; allt detta är skäl nog att uttnyttja de medel vi disponerar över för att kommunicera med varandra. Vi föreslår de fyra följande: kedjebrev, en datoriserad telefonkatalog, Internet, en erfarenhets- och förslagsbank och en gemensam agenda. Vi kommer att anstränga oss för att finna de nödvändiga tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för alla alliansens medlemmar att få tillgång till dessa kommunikationsmedel.

- Kedjebrevet

Syftet med kedjebrevet är att informera alliansens sympatisörer om arbetets framåtskridande, att sprida skilda synvinklar och förslag för det gemensamma arbetet samt att hålla var och en underrättad om den rådande aktiviteten på olika håll. Kedjebrevet kommer att få oss att uppmärksamma vår egen handling.

- Den datoriserade telefonkatalogen

Telefonkatalogen, som hela tiden uppdateras, gör det möjligt att få reda på vad som görs och av vem. Från det ögonblick då plattformen började spridas har man samlat adresserna till de som hade skrivit under den, för att informera om vad som händer och för att alliansens medlemmar inte ska utgöras av en anonym massa: alliansen är inte en organisation, den utgörs av individer som måste ges en möjlighet att lära känna varandra. Detta behov kommer att bli alltmer alarmerande ju längre arbetet framskrider och därmed sprids över de olika arbetsgrupperna. En datoriserad telefonkatalog som förvaltas på ett decentraliserat sätt är oumbärlig för att knyta kontakter oss emellan och skapa nya sätt att mötas på. Alla förväntas bidra till att den upprätthålls.

- Utbyte genom Internet
E-post, elektroniska konferenser, world wide web: i en pluriell, decentraliserad och världsomspännande rörelse är priset, snabbheten och smidigheten av högsta vikt. Internet har blivit ett av vår tids effektivaste och sparsammaste medel för att kommunicera med varandra. 

Alliansens första elektroniska forum (alliance-1@echo.org) liksom en server på Internet (http:/www.echo.org) öppnades år 1995. Vi måste komma
	ännu längre inom de närmaste åren för att ge liv åt långdistansdebatter inom kollegier och temagrupper, och därmed skapa fruktbara band
mellan olika medarbetare.
Bemästrandet av tid och rymd till kommunikationens fördel - vilken symbol för alliansen!

- Den gemensamma agendan
Att veta att de andra framskrider i en riktning som påminner om ens egen, att känna sig som en aktiv deltagare i ett gemensamt äventyr, att kunna se över varandras agendor för att lokalisera konvergenspunkter och möten: allt detta är essentiellt för bygga upp alliansen. En elektronisk agenda som samtliga har tillgång till via Internet gör en dylik rörelse möjlig.  

- Erfarenhets- och förslagsbanken 
Den kommer att understödja uppbyggnaden av en kollektiv intelligens, ge möjlighet att sortera, strukturera och sprida information; den blir sålunda återspeglingen av en värld i rörelse.
Vår samtids största utmaning är inte att samla information, men att strukturera och sortera denna. Denna sortering är resultatet av en gemensam ansträngning. Var och en är på jakt efter det som är viktigast, det som rör på sig, det som förnyar. Det är detta som kallas kollektiv intelligens: var och ens intelligens i kombination med de andras, allt detta till förmån för det gemensamma äventyret.
Är detta möjligt? Absolut. Det handlar mycket mer om vilja, metod, och disciplin än om tekniska och finansiella medel. Erfarenhets- och förslagsbanken kommer från början att bestå av de Internetservers som tillhör de individer och rörelser som deltar i alliansen.  





1 Etablerandet av en gemensam arbetsplan

År 2001 vill vi kunna förena de personer som har verkat runt om i världen för att finna förslag till lösningar på de olika problem som vi står inför. Detta skulle tillåta etablerandet av en gemensam arbetsplan. De stora etapperna skulle kunna vara som följer:

1994-1995
- en första fas i spridningen av plattformen;
- plattformen översätts till olika språk;
- de första arbetsgrupperna bildas (regionalt, tematiskt eller i form av kollegium);
- kommunikationsredskap och arbetsmetoder klarläggs.

1996-97
- ett första möte mellan arbetsledarna;
- den gemensamma arbetsplanen diskuteras;
- en andra fas i plattformens spridning;
- sektoriella möten hålls, tankar ventileras och förslag tar form;
- diskussion kring dessa förslag.

1997

- det andra internationella förberedelsemötet inför Världsmedborgarförsamlingen år 2000-2001 hålls.

1997-98

- utveckling av utbyten mellan arbetsgrupperna och jämförelser av de olika förslagen.

1999
- de gemensamma förslagen formuleras;
- händelserna kring år 2000-2001 förbereds massmedialt.

2000
- deltagande i evenemang som markerar millenieskiftet;
2001
- Världsmedborgarförsamlingen hålls.

8. Alliansens utveckling: låta sig inspireras av livet

Ett kollektivt äventyr drivs inte ovanifrån; det uppfinns, konstrueras regleras av oss alla. 

Vem har makten? De som handlar, de som skapar, de som driver på, de som går framåt.
Alliansen fungerar idag utan en juridisk struktur. Framtiden får utvisa om den en dag kommer att anamma en sådan, och om så blir fallet kommer det att ske så sent som möjligt för att undvika att verksamheten och makten stelnar på ett tidigt stadium.

Livet låter sig inte styras av alltför rigida lagar.

Vissa lokala grupper, temaarbetsgrupper och kollegium kommer att känna behovet av att tillskriva sig en viss status, kanske endast i syfte att finna finansiärer. De kommer att välja den status som bäst passar deras behov. I vissa fall kanske det rör sig om äldre rörelser som tar hand om en del av tankeverksamheten. Det är på detta viset som alliansen vidgas, som kontakter knyts med andra individer, rörelser och institutioner som arbetar med liknande målsättning.

Vilka är det som medverkar i alliansen? Grupper, folkrörelser, föreningar och individer vars värderingar och sysselsättning överensstämmer med alliansens, som känner behovet av att förena sig med likasinnade, som uppskattar den kollektiva arbetsformen och den öppenhet och etiska hållning som är utmärkande för alliansen.  
Alliansen kommer inte att stänga porten för någon, av det enkla skälet att den inte har någon.
Vem talar i alliansens namn? Ingen. Alla kan referera sig till alliansen, men 
ingen kan påstå sig tala för de andra om de inte har givit sitt tillstånd.

Var står alliansen i förhållande till de krafter och intressen som styr världen?
Alliansen vägrar acceptera alla former av stereotypisering. Alliansen söker oupphörligen finna möjligheter till samförstånd trots vetskapen om de många och motsägande intressen som existerar. Alliansen utmanar varans kraft och förenar klarsynthet med passion. 

Förslag till organisation av den sektoriella vägen

Vi har urskiljt och föreslagit tre tillvägagångssätt som möjliggör ett deltagande i den kollektiva rörelsen: en geografisk och kulturell väg (målet är att skapa lokala grupper som arbetar för alliansen), en kollegial väg (gruppering enligt en social befattning) och en sektoriell eller tematisk väg (arbete kring specifika teman). Debatten om vilka teman som bör behandlas kommer  oupphörligen att fortgå. Följande dokument är en resumé av ett första förslag.


Tematiska arbetsgrupper 

1. Värderingar, kulturer, konst, utbildning, vetenskap

- Värderingar och föreställningar
- Interkulturell arbetsgrupp
- Yin-yang-arbetsgrupp (förhållande manligt - kvinnligt)
- Mötesplatser (hur skapa gemensamma värderingar?)
- Utbildning
- Mediernas roll
- Konst och samhälle
- Medborgarvetenskap
- Social behärskning av teknologin
- Modern informations- och kommunikationsteknologi

2. Ekonomi-Samhälle

- Arbete, sysselsättning och aktivitet
- Företag, makt och teknik
- Produktion och investering
- Konsumtion
- Skatter, återdistribution och socialt skyddsnät
- Territorium och ekonomisk politik
- Pengar, finans och sparande
- Internationella affärer, konkurrens och samarbete
- Hållbar ökning och utveckling
- Ekonomi, solidaritet och utbytesformer
- Omvandling av vapenindustrier
- Transport
- Migration

3. Styre och medborgarskap

- Integrerat förvaltande av territorier
- Beboeliga städer
- Förnyelse av politiken
- Styrelseformer 
- Rättigheter, normer och utveckling
- Reform av Förenta Nationerna
- Världregionernas roll
- De internationella avtalens roll
- Ett globalt medborgarskap

4. Förhållandet mellan Människorna och biosfären

- Förvaltande av vattnet
- Energi
- Förvaltande av markerna
- Rehabilitering av förstörda områden
- Biologisk mångfald 
- Livskraftigt jordbruk och säkerhet gällande livsmedel
- Industriell ekologi
- Demografi

5. Hur sätta igång alliansen

- Organisering
- Finansiering
- Kommunikation
- Metodologi
- Världsmedborgarförsamlingen år 2001
- Kontakter
En beskrivning av den kollegiala vägen

Den "kollegiala vägen" syftar inte till att täcka alla synvinklar, men till att strukturera vissa synpunkter som det är svårt att uttrycka spontant och enkelt, i synnerhet om det ska ske gemensamt.

Målet med följande indelning är inte att klassificera var och ens grupptillhörighet, men att identifiera de nätverk och grupperingar i vilka de allierade bäst kan göra sig hörda och utnyttja sina kunskaper.

Kring andlighet, forskning, undervisning och hälsa
ledare för olika religioner och andlighetsformer
vetenskapsmän
lärare
anställda inom vården och socialen

Kring produktionen
arbetare
bönder
fiskare
företagsledare
företagsanställda

Kring den allmänna regleringen
politiskt ansvariga
allmänna internationella institutioner
lokala förvaltningar och myndigheter
medborgarföreningar

Kring den sociala organisationen
unga, studenter och yrkesverksamma
kvinnor, män
konsumenter
stadsinvånare och landsortsbor
migranter
Kring media och konst
journalister
konstnärer





2115 personer från mer än 120 länder hade undertecknat Plattformen i mitten av juli 1999.

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bangladesh
Belgien
Benin
Bermudaöarna
Bolivia
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Centralafrika
Chile
Cypern
Colombia
Costa Rica
Elfenbenskusten
Egypten
El Salvador
Ecuador
Etiopien
Filippinerna
Finland
Frankrike
Gabon
Ghana
Grekland
Guatemala
Guinea
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Israel
Italien
Japan
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kap Verdeöarna
Kenya
Kina
Komorerna
Kongo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Libanon
Luxemburg
Malaysia
Mali
Marocko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Moldavien
Nederländerna
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norge
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Rumänien
Ryssland
Rwanda
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapore
Spanien
Sri Lanka
Storbrittanien
Sverige
Sydafrika
Taiwan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tjeckiska republiken
Togo
Tunisien
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam
Zaire
Österrike

Adresslista

Här följer en icke fullständig lista över adresser till alliansens kontaktpersoner och institutioner. Den kompletteras hela tiden.

AMERIKA

Argentina

Laura Maffei, Carlos Galano
CTERA
Rivadavia 3623
1204 Buenos Aires

tel: +54 11 48 65 03 47
fax: +54 11 48 65 35 88
e-post: lauramaffei@hotmail.com


Brasilien

Elisabeth Grimberg, Hamilton Faria
POLIS
Rua Cônego Eugênio Leite
433
Pinheiros
05414-010 Sao Paulo
tel: +55 11 853 68 77
fax: +55 11 852 50 50
e-post: beth@bbsiga.com.br


PACS
Rua Joaquim Silva 568
Andar
Gloria
20241-110 Rio de Janeiro
tel: +55 21 252 03 66
fax: +55 21 224 31 07
e-post: pacs@alternex.com.br

Kanada

Venant Cauchy
Groupe de Montréal
81, place de Montmorency
Laval H7N 1T4 Québec
tel & fax: +1 450 681 81 14
e-post: cauchyv@videotron.ca

Ricardo Gómez
IDRC
250, Albert Street
PO Box 8500
Ottawa QC K1G 3H9
Ontario
tel: +1 613 236 6163 ext 25 46 
fax: +1 613 567 77 48
e-post: ricardo.gomez@writeme.com

Chile

Marcel Claude
TERRAM
Clovis Montero 0326
Dpto 22
664837 Providencia
Santiago

tel: + 562343 0743
fax: + 562 343 0742
e-post: mclaude@mailnet.rdc.cl


Ecuador

Eulalia Flor
CEPSI
Foch 635 Reina Victoria
EDF. Johnson Of 38
Quito
tel & fax: + 593 2 548 387
e-post: flor@cepsi.ecx.ec

Teodoro Barros, Eduardo Cañar
Fundación Instituto Juan César Garcia
Gregorio de Bobadilla, 146
Quito
tel: +593 2 45 57 97
fax: +593 2 46 44 12
e-post: fijcg@uio.telconet.net


U.S.A

Ethan Gelber
BikeAbout
215 West 98th Street, 7D,
New York, NY 10025-5634
tel & fax: +1 212 866 9306
e-post: hub@bikeabout.org

Uruguay

Silvio Marzaroli
Ituzaingo 461
San José
tel & fax: 598 340 22 74
e-post: silviom@maragatos.com

EUROPA

Belgien
Fondation pour les Générations Futures
182, rue des Brasseurs
5000 Namur
tel: +32 81 22 60 62
fax: +32 81 22 44 46
e-post: fgf@ping.be

Spanien

Centre per a la Innovació Social
Apartat 145
08290 Cerdanyola del Vallés
tel: +34 93 586 60 19
fax: +34 93 586 60 01

e-post: cis@troc.es

Frankrike

Économie et Humanisme
14, rue Antoine Dumont
69372 Lyon Cedex 08

tel: +33 4 72 71 66 66
fax: +33 4 78 69 86 96
e-post: ehlyon@wanadoo.fr

Europe 99
18, rue Etienne Dolet
93400 Saint Ouen
tel: +33 1 40 11 97 76
fax: +33 1 40 11 52 36
e-post: europe99@globenet.org

Fondation Charles Léopold Mayer
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
tel: +33 1 43 14 75 75
fax: +33 1 43 14 75 99
e-post: paris@fph.fr

Grekland

Yolanda Ziaka
POLIS-INEE
BP 4
84100 Ermoupolis, Syros
fax: +30 281 878 40
e-post: yziaka@aurora.eexi.gr


Italien

Alessandro Guiglia
Podere Cipollino - Rosia
53018 Sovicille
tel & fax: +39 0577 34 57 84
e-post: guiglia@comune.siena.it

Schweiz

Fondation Charles Léopold Mayer
Chemin de Longeraie 9
1006 Lausanne
tel: +41 21 342 50 10
fax: +41 21 342 50 11
e-post: lausanne@fph.ch

ASIEN

Kina

The Yanjing Group
Research Center of Culture and Development
116, bldg 28, Wei Xiu Garden
Beijing University
Beijing 100871
tel: +86 10 62 75 85 33
fax: +86 10 62 56 94 79
e-post: jiaying@netchina.com.cn


Indien

Pipal Tree
139/7, Domlur Layout
Bangalore 560 071
tel: +91 80 556 44 36
fax: +91 80 555 10 86
e-post: sidd@vsnl.com


Libanon

Conseil Culturel du Liban Sud
BP 14/5815
Beyrouth
tel: +961 815 519
fax: +961 703 630

AFRIKA

Algeriet

Mounir Bencharif
AREA-ED
Cité 138 logements, Bât. 2, Apt. 12
42 330 Ain-Benain Alger
tel: +213 2 30 24 15
fax: +213 2 30 24 15
e-post: mounir@ist.cerist.dz


Benin

Aurélien Atidegla
GRAPAD
Bp 04-1119
Cotonou
tel: +229 32 48 83
fax: +229 32 48 83
e-post: grapad@bow.intnet.bj

Burkina Faso

Lazare Ki-Zerbo
CEDA
01 BP 606
Ouagadougou
tel: +226 31 57 80
fax: +226 31 79 22
e-post: ceda@fasonet.bf

Kamerun

Dieudonné N'Koum
ASSOCIATION MIEUX VIVRE BP 3527
Douala
tel: +237 47 27 40
fax: +237 42 37 64
e-post: dieudonne.nkoum@camnet.cm

Kenya

Gérald Wanjohi
WAJIBU. Journal of social and religious concern
PB 32440
Nairobi
tel: +254 2 720 400
e-post: gwanjohi@thorntree.com

Michael Owiso
PB 8034
Nairobi
tel & fax: +254 2 441 372
e-post: koinonia@maf.org


Rwanda

CIMLK
BP 2994
Kigali
tel & fax: + 250 82437
e-post: kigali@echo.org

Senegal

Youssoupha gueye
c/o CREDETIP
BP 3916
Dakar
tel: +221 821 94 62
fax: +221 821 94 63

Togo

Théophile Amouzo
ALLIED
BP 2655
Lomé
tel: +228 21 25 88
fax: 228 21 43 74
e-post: theofolly@yahoo.com

Markoua Dadjo
GARED
BP 60312
Lomé
tel & fax: +228 22 36 75
e-post: gared@togo-imet.com

Sydafrika

Clayton Lillienfeldt
Private Bag X16
Sanlamhof 7532
Cape Town
tel: +27 21 950 72 26
fax: +27 21 948 30 98
e-post: liliec@dwaf-wcp.wcape.gov.za









INBJUDAN 

till att medverka i Alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld

INBJUDAN 

till att medverka i Alliansen för en ansvarsfull och solidarisk värld

Vänligen besvara följande frågor. I gengäld får ni ytterligare information samt en adress- och telefonlista över de personer som har besvarat denna inbjudan.

EFTERNAMN	FÖRNAMN
KÖN	KVINNA 	MAN
ADRESS (vänligen precisera om det rör sig om adress till arbetet eller hemmet)
POSTNUMMER		STAD
LAND
TEL TILL ARBETET	FAX TILL ARBETET
TEL HEM
E-POST
Presentation inför de andra som medverkar i alliansen

Önskar ni skriva under Plattformen?

Ja 	Nej
Vänligen precisera om en rörelse eller institution berörs av er underskrift.

Tillåter ni att vi sprider er adress och andra uppgifter om er till alliansens medlemmar?
Ja 	Nej

Vilka språk behärskar ni?

Under vilken titel och med vilka egenskaper önskar ni presenteras inför de andra personerna som har undertecknat plattformen?

Vänligen ange allt som kan hjälpa oss att lära känna er bättre: de områden där ni innehar någon form av kompetens, era huvudintressen, er yrkeserfarenhet, eventuell föreningsverksamhet....

Att delta i alliansens verksamhet: tre olika sorts arbetsverkstäder

1. De lokala arbetsgrupperna

Dessa grupper bildas oftast på en geografisk basis (en stad, en region, ett land) och deras handling formar sig efter de problem som medlemmarna möter i sin konkreta verklighet. Man måste tänka och handla lokalt för att kunna agera globalt...

Är ni intresserad av att delta i en lokal grupp?
Ja   	Nej

2. KOLLEGIERNA

Målet med dessa är att förena organisationer och individer sprungna ur ett gemensamt sammanhang, och som har lust att svara för detta områdes ansvar i den värld vi tillsammans skapar...
Är ni intresserad av att delta i ett "kollegium"?

Ja 	Nej

Till vilken social- eller yrkesgrupp hör ni?

Vetenskapsmän
Filosofer
Fiskare
Konstnärer
Unga
Anställda inom hälso- eller socialvården
Lärare
Lantbrukare
Media
Politiker
Arbetare
Statlig administration och lokala förbund
Föreningar
Företagsledare
Internationella institutioner
Företagsanställda
Religion eller andlighet
Annan................

3. De internationella tematiskt inriktade arbetsgrupperna

Här, i mötet mellan erfarenheter från alla världens håll och kanter, utvecklas strategier för förändringar och handling inom de områden där det behövs. Följande lista är en sammanställning av de frågor kring vilka man redan arbetar eller med vilka man borde arbeta i en tematisk arbetsgrupp. 

I vilken arbetsgrupp önskar ni delta?

Vilken arbetsgrupp önskar ni hållas informerade om?

1. Värderingar, kulturer, konst, utbildning, vetenskap

- Värderingar och föreställningar
- Interkulturell arbetsgrupp
- Yin-yang-arbetsgrupp (förhållande manligt - kvinnligt)
- Möjliga möten (hur skapa gemensamma värderingar)
- Utbildning
- Mediernas roll
- Konst och samhälle
- Medborgarvetenskap
- Social behärskning av teknologin
- Modern informations- och kommunikationsteknologi

2. Ekonomi-Samhälle

- Arbete, sysselsättning och aktivitet
- Företag, makt och etik
- Produktion och investering
- Konsumtion
- Skatter, återdistribution och socialt skyddsnät
- Territorium och ekonomisk politik
- Pengar, finans och sparande
- Internationell handel, konkurrens och samarbete
- Hållbar ökning och utveckling
- Ekonomi, solidaritet och utbytesformer
- Omvandling av vapenindustrier
- Transport
- Migration

3. Styre och medborgarskap

- Integrerat förvaltande av territorier
- Beboeliga städer
- Förnyelse av politiken
- Fördelande av styret
- Rättigheter, normer och utveckling
- Reform av Förenta Nationerna
- Världsregionernas roll
- De internationella avtalens roll
- Ett globalt medborgarskap

4. Förhållandet mellan Människorna och biosfären

- Förvaltande av vattnet
- Energi

- Förvaltande av markerna
- Rehabilitering av förstörda områden
- Biodiversitet
- Livskraftigt jordbruk och alimentär säkerhet
- Industriell ekologi
- Demografi

5. Hur sätta igång alliansen

- Organisering
- Finansiering
- Kommunikation
- Metodologi
- Världsmedborgarförsamlingen år 2001
- Kontakter

Har ni några förslag på andra förändringar som bör sättas till stånd?

Leda en arbetsgrupp

Alliansen konstrueras genom spridda initiativ som tas av samtliga medlemmar över hela världen. Detta förutsätter att vissa av de allierade är beredda att leda en geokulturell grupp, ett kollegium eller en temaarbetsgrupp.

Kan ni tänka er att leda en temaarbetsgrupp?
Om ja, vilken?

Spridning av Plattformen

Vi disponerar över dokument rörande alliansen på flera språk (i de flesta fall rör det sig enbart om själva Plattformen för en ansvarsfull och solidarisk värld). 

På vilket av följande språk skulle ni vilja ha dessa dokument för att kunna sprida dem vidare?
tyska
kinesiska
hindi
portugisiska
woloff
amarinja
kroatiska
italienska
ryska
engelska
spanska
japanska
svenska
arabiska
franska
holländska
swahili
katalanska
grekiska
polska
vietnamesiska

Skulle ni kunna tänka er att översätta Plattformen till andra språk än de redan nämnda?
Ja 	Nej
Om ja, vilka?

Hur fick ni höra talas om alliansen?

Skickas till någon av följande adresser, beroende på var ni befinner er.

Om ni har tillgång till Internet så har alliansen en server: http://www.echo.org

























Charles Léopold Mayer-stiftelsen är en schweizisk stiftelse som startades år 1982. Dess verksamhet och reflektion kretsar kring banden mellan den samlade kunskapen och människans framsteg inom sju områden: planetens framtid, möten mellan olika kulturer, social förnyelse och förändring, förhållande mellan stat och samhälle, jordbruk, kamp mot alla former av social uteslutning, fredsskapande. Med hjälp av medarbetare av olika slag (föreningar, förvaltningar, företag, forskare, journalister...) håller stiftelsen debatten om produktionsformer och kunskapsmobilisering levande för de som i allra minst utsträckning har tillgång till den. Den anordnar möten och gemensamma arbetsprogram, erbjuder ett system för informationsutbyten, stödjer arbeten för att samla erfarenheter från alla världens olika håll, och ger ut böcker och brochyrer, själva eller i samarbete med andra.

Vilken plats har stiftelsen inom alliansen? Det är inom den som de första initiativen togs, och det är den som har finansierat en initial period. Stiftelsen kommer att fortsätta att understödja detta hela mänsklighetens äventyr, men har varken råd eller lust att göra det själv.

Stiftelsens tillgångar kommer fråm ett arv från Charles Léopold Mayer (1881-1971), en fransman med schweiziska och irländska rötter, författare till många böcker men även kemist, forskare, filosof och filantrop.

Den årliga budgeten för hela aktiviteten ligger på runt 8 miljoner dollar.  

Stiftelsen anställda består av ett tjugotal löntagare och frivilliga medarbetare i Paris och Lausanne.


