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Europaparlamentets resolution om Världssocialt forum i Porto Alegre och 
Världsekonomiskt forum i Davos 2005

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av uppropet från världsomspännande sociala rörelser i slutet av 
Världssocialt forum 2005,

– med beaktande av slutförklaringen från Världsparlamentariskt forum 2005 och 
förklaringen om dess framtida program,

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Världssocialt forum har sedan det öppnade 2005 varit en öppen mötesplats för närmare 
eftertanke, demokratisk idédebatt, formulering av förslag, fritt utbyte av erfarenheter och 
sammankopplingar av effektiva åtgärder mot den nyliberala ekonomiska modellen präglad 
av fri marknad, såsom saken uttrycktes i principstadgan 2001, med en horisontell prägel, 
avsaknad av hierarkier och en bred mångfald av deltagare.

B. Världssocialt forum har blivit en allt större plats, som i år omfattade 2 500 oberoende 
evenemang, bland annat ett parlamentariskt världsforum, ett forum för lokala 
myndigheter, ett världsforum för domare, ett världsforum om utbildning, ett världsforum 
om migration och ett världsforum för värdighet för utstötta personer och offer för 
diskriminering, med totalt 155 000 registrerade deltagare från 135 länder och med en stor 
fredsmarsch som invigning.  

C. Världssocialt forums nya decentraliserade format har gjort det möjligt att stärka det 
världsomspännande nätverksskapandet och utarbetandet av gemensamma strategier och en 
gemensam handlingsplan.

D. De huvudsakliga rekommendationerna vid Världssocialt forum var avskrivning av 
offentliga skulder för utvecklingsländer i Syd, beskattning av valutatransaktioner och 
vapenförsäljning, full sysselsättning och social trygghet, avveckling av skatteparadis, 
rättvis handel, livsmedelssuveränitet och säkerhet genom småskaligt jordbruk, förbud mot 
patent på kunskap och levande organismer, en djuptgående demokratisering av 
internationella organisationer, garantier för rätten till information och rätten att informera, 
avveckling av utländska militärbaser, insatser för en offentlig politik mot alla former av 
diskriminering och ett stopp för miljöförstöring, särskild vad beträffar klimatförändringar.

E. Världsekonomiskt forum 2005 in Davos, som hölls parallellt med Världssocialt forum, 
hade ungefär 2 250 deltagare med näringslivet som initiativtagare. Dit kom också 
20 statschefer, 70 ministrar, vissa fackföreningsledare och religiösa ledare och ett 
begränsat antal icke-statliga organisationer. Årets tema var att ta ansvar för svåra beslut.
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F. Enligt Världsekonomiskt forum 2005 gav en analys av 2004 vid handen att få personer 
från den offentliga eller privata sektorn gör något som kommer i närheten av det som 
behövs för att få världen i stånd att uppnå dess viktigaste mål.

G. Frågorna som diskuterades vid mötet i Davos 2005 återspeglade ett antal problem som 
identifierats inom ramen för de stora frågeställningarna vid Världssocialt forum, såsom att 
övervinna fattigdom och begränsa klimatförändringar, och utmynnade i ett antal förslag 
som bör förverkligas inom en snar framtid. 

H. Mötet i Davos utnyttjas för ett stort antal sidoevenemang, i synnerhet ett informellt 
WTO-möte dit den schweiziska regeringen inbjöd utvalda WTO-medlemsländer. 

1. Europaparlamentet välkomnar det ökade världsomspännande nätverksskapande som 
sociala rörelser, bonderörelser, fackföreningar och icke-vinstdrivande icke-statliga 
organisationer lyckades åstadkomma tack vare Världssocialt forum 2005.

2. Bland de många förslag till handling som gjordes vid Världssocialt forum 2005 stöder 
Europaparlamentet särskilt uppropet om att förklara tillgång till dricksvatten en mänsklig 
rättighet. Parlamentet föreslår att en delegation sänds till det andra alternativa 
världsforumet om vatten (FAME 2005) den 17–20 mars 2005 i Geneve och att man deltar 
i Världsvattendagen den 22 mars 2005 med ett helhjärtat stöd till detta initiativ. 

3. Europaparlamentet välkomnar initiativet från Porto Alegre om att anordna två 
världsomspännande aktionsdagar den 19–20 mars 2005 mot krig och ockupation och för 
fred och avrustning.

4. Europaparlamentet stöder förslaget som framfördes i Davos om att införa en skatt på 
spekulativa gränsöverskridande kapitalrörelser (valutatransaktionsskatt eller ”Tobinskatt”, 
samt en internationell flygfotogenskatt, som skulle kunna bidra till att uppnå 
millennieutvecklingsmålen) och uppmanar G7-medlemmarna att så snart som möjligt 
lägga fram konkreta mekanismer, siffror och tidsfrister.

5. Europaparlamentet stöder dock uppropet i Porto Alegre vid Världssocialt forum och 
Världsparlamentariskt forum om att omstrukturera världens ekonomiska system så att 
fattigdomsminskning inte är en gåva från de rika utan att utrotning av fattigdom blir en 
följd av rättvisa ekonomiska regler och handelsbestämmelser som stöds av reformerade 
internationella institutioner.

6. Europaparlamentet välkomnar förslaget i Davos att de sju rikaste länderna (G7) skall ge 
fattiga länder 100 procents skuldavskrivning och insisterar på att denna ovillkorliga 
skuldavskrivning är en nyckelfråga för att hantera fattigdomsproblemet. G7-medlemmarna 
från EU uppmanas att lägga fram ett förslag till beslut inför G7-mötet i Glasgow i juli. 
Parlamentet insisterar på att inte bara bilateral utan också multilateral skuldavskrivning, 
inbegripet skulder till IMF och Världsbanken, är ett nödvändigt villkor för återhämtning 
och hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

7. Europaparlamentet uppmärksammar förslag som det civila samhällets plattformar och 
jordbrukarorganisationer lade fram vid Världssocialt forum, till exempel 
”Chapeco-uppropet” och ”Dakar-förklaringen”, där regeringar uppmanas att ta sitt ansvar 
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för att genomföra jordbruksreformer och jordbruksåtgärder och att stärka åtgärder för att 
reglera utbudssidan och mot alla former av dumping så att jordbrukare runt om i världen 
kan sälja sina produkter till rimliga priser.

8. Europaparlamentet välkomnar förslaget som framfördes vid Världsparlamentariskt forum 
om de pågående förhandlingarna avseende en Unesco-konvention om kulturell mångfald, 
som skall skydda kultur, språk och kulturella uttryck från handsregler och GATS- och 
WTO-sanktioner, så att kulturell rikedom kan bevaras och främjas över hela världen 
såsom identitetens ryggrad och som motkraft mot främlingsfientlighet och 
fundamentalism.

9. Europaparlamentet samtycker inte till att den schweiziska regeringen inbjöd ett begränsat 
antal WTO-medlemsländer till ett så kallad miniministermöte under Världsekonomiskt 
forum, och uppmanar WTO-medlemmarna att respektera de officiellt etablerade fora där 
alla WTO-medlemmar kan delta så att odemokratiska förberedelser av WTO-beslut kan 
undvikas.

10. Europaparlamentet uppmanar alla sociala och parlamentariska rörelser att förbereda sig 
för 2006, då decentraliserade världssociala fora kommer att äga rum på olika ställen i 
världen och för 2007 då ett afrikanskt land kommer att stå värd för Världssocialt forum, 
i enlighet med den agenda som upprättats i Porto Alegre. 

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.


