
voor ons allemaal

DE HUIDIGE WERELDORDE WERKT NIET  

…VOOR DE ARMEN
800 miljoen mensen lijden honger
de helft van de wereldbevolking leeft van 2 dollar 
per dag
de kloof tussen arm en rijk is drie keer zo groot 
geworden sinds 1960.

... VOOR DE AARDE
de strijd tegen het broeikaseffect wordt ondermijnd
door een gebrek aan krachtige internationale 
regelgeving en instellingen 
meer dan 12000 levende soorten worden met 
uitroeiing bedreigd, waaronder een vierde van alle
zoogdieren en één op acht vogelsoorten   
de helft van de rivieren in de wereld is ernstig vervuild.
Toenemend watertekort, toenemende ontbossing en het
oprukken van woestijnen vernietigen de habitat van
mens en dier. 

... OF VOOR ONS
de Europese economie wordt gedestabiliseerd en
banen worden vernietigd door een wereldwijd financieel
stelsel dat zich van crisis naar crisis voortsleept
Europeanen zijn kwetsbaar voor terrorisme en georga-
niseerde misdaad – die vaak hun wortels hebben in
falende staten en schendingen van mensenrechten
aan de andere kant van de wereld
van SARS en aids tot vogelpest, de tekortkomingen
van het gezondheidsbeleid worden in de hele wereld
gevoeld. 

Deze problemen zijn te groot voor louter nationale 
oplossingen. In de EU werken Europese naties steeds 
nauwer samen in het belang van een veiliger, rechtvaardiger
en duurzamer wereld. Op wereldniveau zijn de instellingen
echter te zwak, zitten ze vast in mislukte economische 
dogma’s of ontbreekt het hen aan democratische legitimiteit
om doeltreffende oplossingen te bieden. 
Het is tijd voor een nieuwe wereldorde.

WIE BESLIST VOOR ONS?

De waarheid is dat onze banen, onze openbare diensten,
onze gezondheid, onze veiligheid – zelfs ons weer – 
nu evenzeer van wereldwijde krachten en wereldwijde
besluitvorming afhangen als van door onze eigen 
regeringen genomen beslissingen.

De vraag wie deze wereldwijde krachten vorm geeft, wat ze
beslissen en wiens belangen ze vertegenwoordigen, heeft
nu verstrekkende gevolgen voor ons dagelijks leven.

Daarom moet de wereldwijde governance worden 
hervormd om aan de toets van democratie, rechtvaardig-
heid en doeltreffendheid te voldoen. Het huidige stelsel
faalt op deze drie vlakken.

HET WERELDWIJDE PROGRESSIEVE FORUM – 
EEN NIEUW SOORT POLITIEK

De strijd om de globalisering met de behoeften van de
mensen in overeenstemming te brengen is één van de
grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Deze strijd vereist
een nieuw soort politiek.

Al wie wil veranderen – politici, sociale bewegingen of
individuele burgers uit het Noorden of het
Zuiden –, moet manieren vinden om samen
te werken. Als een stap in deze richting
hebben de sociaal-democraten van Europa
en de gehele wereld een nieuw Wereldwijd
Progressief Forum ingesteld om de samen-
werking tussen progressieve politici, NGO’s,
vakverenigingen, academici en andere orga-
nisaties en individuen te bevorderen en te
beginnen bouwen aan een brede sociale en politieke coali-
tie voor verandering.

Sedert zijn start in november is het Wereldwijd Progressief
Forum beginnen werken aan verschillende zeer belangrijke
kwesties, waaronder aids, wereldwijde veiligheid, 
armoedebestrijding (met inbegrip van handel en armoede), 
en hervorming van de VN, het IMF en de Wereldbank. Als u
hierbij betrokken wilt raken of gewoon meer wilt weten,
kijk dan op de website van het forum:  
www.globalprogressiveforum.org
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DE TWEE GEZICHTEN VAN  HANDEL

Handel is een zeer krachtig instrument voor ontwikkeling ...
maar kan ook banen vernietigen, gemeenschappen te gronde
richten en het milieu verwoesten.

Veel hangt af van hoe de wereldhandel wordt beheerd – en
wie de besluiten neemt.

Op dit ogenblik is de wereldhandel onrechtvaardig, niet 
duurzaam en ondemocratisch. Verregaande veranderingen zijn
nodig om een rechtvaardige behandeling van de armen van
de wereld te garanderen; duurzame ontwikkeling te 
bevorderen; menselijke ontwikkeling en het algemeen belang
boven de belangen van ondernemingen en nationaal 
voordeel te plaatsen. 

EEN KEUZE TUSSEN TWEE WEGEN

Over het Europese handelsbeleid wordt nu grotendeels op
EU-niveau besloten – en het is aan het Europees Parlement
om te garanderen dat het aan de behoeften en verlangens
van de Europese burgers beantwoordt.

EEN NIEUWE RICHTING

De socialisten en sociaal-democraten in het Europees
Parlement staan voor een nieuwe agenda van de burger 
met betrekking tot hervorming van de handel. 

Onze prioriteiten zijn:

een verregaande wijziging van de handelsregels, om
handel in het voordeel van de armen te doen werken;
de verdediging van wereldwijde sociale normen, 
om een einde te maken aan kinderarbeid, de rechten
van werknemers in arme landen te garanderen en
onze eigen werknemers tegen oneerlijke of illegale 
mededinging te beschermen;
inachtneming van hoge normen met betrekking tot
milieu- en consumentenbescherming;
hervorming van het Europese gemeenschappelijk
landbouwbeleid om exportsubsidies geleidelijk af te
schaffen, onze markt te openen voor producten uit
ontwikkelingslanden en binnenlandse steun op
milieu-, welzijnszorg- en sociale doelstellingen te
richten;
een opener, aansprakelijker en democratischer WTO.

... OF MEER VAN HETZELFDE

Conservatieven, christen-democraten en andere rechtse 
partijen in het Europees Parlement staan voor ‘business as
usual’ in het handelsbeleid. Ze hebben zich ingespannen
om de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid te vertragen, meer naar de grote ondernemingen
geluisterd dan naar de Europese burgers, weinig belangstel-
ling getoond voor de versterking van milieu- en sociale 
normen en erop aangedrongen dat arme landen, 
ongeacht de sociale en milieugevolgen, hun markten voor
multinationale ondernemingen openen. 

DE KEUZE IS AAN U

Schrijf de PES-Fractie op het volgende adres: 
Europees Parlement – Wiertzstraat – B-1047 Brussel – België 
of via e-mail naar webmaster@socialistgroup.org 
Telefoon: 32 2 284 3086
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