
Porto Alegre II

Oproep van sociale bewegingen

Verzet tegen neoliberalisme, oorlog en militarisme: voor
vrede en sociale rechtvaardigheid

1) In het licht van de voortdurende verslechtering
van de menselijke levensomstandighedenzijn wij,
sociale bewegingen van over de hele wereld, met
tienduizenden samengekomen op het tweede
Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre. We zijn
hier ondanks de pogingen om onze onderlinge
solidariteit te breken. We komen opnieuw samen
om onze strijd tegen neoliberalisme en oorlog
verder te zetten, om de overeenkomsten van het
vorige Forum te bevestigen en opnieuw te beves-
tigen dat een andere wereld mogelijk is.

2) We zijn verschillend — vrouwen en mannen,
volwassenen en jongeren, inheemse volkeren, van
het platteland of van de stad, werkenden en wer-
kelozen, daklozen, ouderen, studenten, migran-
ten, experts, mensen van elke geloofsovertuiging,
kleur of seksuele oriëntatie. De uiting van deze
diversiteit is onze sterkte en de basis van onze
eenheid. We zijn een wereldwijde solidariteitsbe-
weging, verenigd in onze vastberadenheid om de
concentratie van rijkdom, de sterke toename van
armoede en ongelijkheden en de vernietiging van
onze wereld te bestrijden. We leven in en bouwen
alternatieve systemen op. We gebruiken onze cre-
ativiteit Om ze te promoten. We zijn een brede
alliantie aan het bouwen op onze strijd en verzet
tegen een systeem gebaseerd op seksisme, racisme
en geweld, een systeem dat de belangen van het
kapitaal en het patriarchaat bevoordeelt boven de
behoeften en aspiraties van het volk.

3) Dit systeem produceert een dagelijks drama
doordat vrouwen, kinderen en ouderen sterven
door honger, gebrek aan gezondheidszorg en te
voorkomen ziekten. Families worden gedwongen
hun huizen te verlaten door oorlogen, de impact
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van ‘grootschalige ontwikkeling’, landloosheid en
milieurampen, werkloosheid, aanvallen op de
publieke diensten en de vernietiging van sociale
solidariteit. Zowel in het Zuiden als het Noorden
bloeit de levendige strijd en het verzet om de
waardigheid van het leven te verdedigen.

4) 11 september 2001 betekende een dramatische
verandering. Na de terroristische aanslagen, die
wij absoluut veroordelen zoals we elke andere
aanval op burgers in andere delen van de wereld
veroordelen, hebben de regeringen van de Ver-
enigde Staten en hun bondgenoten een enorme
militaire operatie gelanceerd. In de naam van de
‘oorlog tegen terrorisme’, zijn burger- en politie-
ke rechten over de hele wereld aangevallen. De
oorlog tegen Afghanistan, waarin terroristische
methoden gebruikt worden, wordt nu uitgebreid
naar andere fronten. Zo begint een globale oorlog
om de dominantie van de VerenigdeStaten en hun
bondgenoten te verstevigen. Deze oorlog onthult
een ander gezicht van het neoliberalisme, een
gezicht dat brutaal en onaanvaardbaar is. De Islam
wordt tot duivel gemaakt en racisme en vreemde-
lingenhaat worden moedwillig gepropageerd. De
massamedia nemen actief deel in deze oorlogs-
campagne die de wereld in ‘goed’ en ‘slecht’ ver-
deelt. De oppositie tegen de oorlog bevindt zich
in het hart van onze beweging.

5) De oorlogssituatie heeft het Midden-Oosten
verder gedestabiliseerd doordat het een voor-
wendsel voorziet voor verdere onderdrukking van
het Palestijnse volk. Het is een dringende taak
voor onze beweging solidariteit te mobiliseren
voor het Palestijnse volk en hun strijd voor zelf-
beschikking terwijl ze de brutale bezetting door
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de Israëlische staat ondergaan. Dit is levensbelang-
rijk voor de collectieve veiligheid van alle volke-
ren in de regio.

6) Andere gebeurtenissen bevestigen verder de
dringende noodzaak van onzestrijd. In Argentinië
leidde de financiële crisis die veroorzaakt is door
het falen van de structurele aanpassingsprogram-
ma's van het IMF en de toenemende schulden tot
een sociale en politieke crisis. Deze crisis wekte
spontane protesten op van de midden- en wer-
kende klassen. De repressie daarvan veroorzaakte
doden, het aftreden van regeringen en nieuwe
allianties tussen verschillende sociale groepen.
Door middel van ‘cacerolazos’ en ‘piquetes’ eisen
volksmobilisaties hun basisrechten op voedsel,
jobs en huisvesting op. Wij verwerpen de crimi-
nalisering van de sociale bewegingen in Argenti-
nië en de aanval op hun democratische rechten en
vrijheden. Wij veroordelen ook de hebzucht en de
chantage van de multinationals die gesteund wor-
den door de regeringen van de rijke landen.

7) De ineenstorting van de multinational Enron
toont het bankroet van de casino-economie en de
corruptie van zakenlui en politici aan, terwijl ze
werknemers zonder jobs en pensioenen achter-
laat. In ontwikkelingslanden was deze multina-
tional betrokken bij frauduleuze activiteiten en
haar projecten verdreven mensen van hun land en
leidden tot een scherpe toename in de prijzen
voor water en elektriciteit.

8) In hun pogingen om de belangen van de grote
bedrijven te beschermen verliet de regering van
de Verenigde Staten op een arrogante wijze de
onderhandelingen over de opwarming van de aar-
de, het ‘antiballistisch raket’-verdrag, de conventie
over biodiversiteit, de VN-conferentie over Tacis-
me en onverdraagzaamheid en de gesprekken om
het aanbod van lichte wapens te reduceren. Dat
toont eens te meer aan dat het unilateralisme van
de Verenigde Staten de pogingen om multilaterale
oplossingen voor de wereldproblemen te vinden
ondermijnt.
In Genua faalde de G8 volledig in de taak van
wereldregering die ze zelf op zich genomen heeft.
Geconfronteerd met brede mobilisaties en verzet,
antwoordden ze met geweld en repressie en
beschuldigden ze diegenen die durfden te protes-
teren openlijk criminelen te zijn. Maarze slaagden
er niet in onze beweging te intimideren.
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9) Dit alles gebeurt in de context van een wereld-
wijde recessie. Het neoliberale economische
model vernietigt de rechten, levensomstandighe-
den en het ievensonderhoud van mensen. Multi-
nationale bedrijven gebruiken elk middel om de
‘waarde van hun aandelen’ te beschermen: ze ont-
slaan werknemers, verminderen lonen en sluiten
fabrieken. Zo wringen ze de laatste dollar uit de
werknemers. Regeringen reageren op de econo-
mische crisis door te privatiseren, te snijden in de
uitgaven in de sociale sector en de rechten van de
werknemers blijvend te verminderen. Deze reces-
sie ontmaskert de neoliberale belofte van groei en
welvaart als een leugen.

10) De globale beweging voor sociale rechtvaar-
digheid en solidariteit staat voor enorme uitda-
gingen: de strijd voor vrede en collectieve veilig-
heid houdt in dat armoede, discriminatie, domi-
nantie aangepakt wordt en dat begonnen wordt
aan de creatie van een alternatieve, duurzame
samenleving.
Sociale bewegingen veroordelen krachtig geweld
en militarisme als middelen voor het oplossen van
conflicten: de bevordering van conflicten met een
lage intensiteit en militaire operaties in het
Colombia Plan als deel van het Andes regionaal
initiatief, het Puebla Panama plan, de wapenhan-
del en hogere militaire budgetten, economische
blokkades tegen mensen en naties, vooral tegen
Cuba en Irak, en de groeiende repressie tegen vak-
bonden, sociale bewegingen en activisten.
Wij ondersteunen de vakbonden en de strijd van
de arbeiders in de informele sector en beschou-
wen die als essentieel om degelijke werk- en leef-
omstandigheden te behouden, om de echte rech-
ten om zich te organiseren, te staken, collectieve
overeenkomsten te onderhandelen en de gelijk-
heid in lonen en werkomstandigheden tussen
vrouwen en mannen te bekomen. Wij verwerpen
slavernij en de uitbuiting van kinderen. Wij steu-
nen de strijd van de werknemers en de vakbonden
tegen tijdelijke arbeidscontracten, onderaanne-
ming en ontslagen en eisen nieuwe internationa-
le rechten voor werknemers van multinationale
ondernemingen en hun filialen, in het bijzonder
het recht op vakbonden en ruimte voor collectie-
ve onderhandelingen. We ondersteunen ook de
strijd van landbouwers en volksorganisaties voor
het recht op levensonderhoud, op land, bossen en
water.



11) Het neoliberale beleid creëert verschrikkelijke
ellende en onveiligheid. Het heeft geleid tot een
dramatische toename van de handel in en seksu-
ele exploitatie van vrouwen en kinderen. Armoe-
de en onveiligheid creëert miljoenen migranten
die hun waardigheid, vrijheid en rechten ontzegd
worden. Daarom eisen wij het recht op vrije
beweging, op lichamelijke integriteit en op een
legale status vooralle migranten. Wij steunen de
rechten van de inheemse volkeren en de impie-
mentatie van ILO-artikel 169 in de nationale wet-
gevingen.

12) De externe schulden van de landen uit het Zui-
den is reeds verschillende keren terugbetaald. De
schulden zijn illegitiem, onrechtvaardig en frau-
duleus, functioneren als een instrument voor
overheersing en ontzeggen mensen hun funda-
mentele rechten met als enige doel de toename
van internationale woekerwinsten. Wij eisen de
onvoorwaardelijke opheffing van de schulden en
de schadeloosstelling voor historische, sociale en
milieuschulden. De landen die de afbetaling van
de schulden vragen, zijn betrokken in de exploita-
tie van de natuurlijke hulpbronnen en de traditio-
nele kennis van het Zuiden.

13) Water, land, voedsel, bossen, zaden, cultuur en
de identiteit van mensen zijn het gemeenschappe-
lijke eigendom van de mensheid voor de huidige
en toekomstige generaties. Het is essentieel om de
biodiversiteit te bewaren. Mensen hebben perma-
nent recht op veilig voedsel vrij van genetisch
gemanipuleerde organismen. Voedselsoevereini-
teit op het lokale, nationale en regionale niveau is
een basis mensenrecht. In dat opzicht zijn demo-
cratische landhervormingen en de toegang van
landbouwers tot land fundamentele vereisten.

14) De topontmoeting in Doha bevestigde de ille-
gitimiteit van de Wereld Handels Organisatie. Het
opnemen van een ‘ontwikkelingsagenda’ verde-
digt enkel de belangen van ondernemingen. Door
een nieuwe onderhandelingsronde te lanceren
komt de WHO dichter bij haar doel om alles in
een marktgoed te transformeren. Voor ons zijn
voedsel, publieke diensten, landbouw, gezond-
heid en onderwijs niet te koop. Patentering mag
niet gebruikt worden als een wapen tegen de
arme landen en volkeren. Wij verwerpen het
patenteren en verhandelen van levensvormen. De
WHO-agenda wordt op het continentale niveau
bestendigd door regionale vrijhandels- en inves-
teringsakkoorden. Door het organiseren van pro-
testen zoals de enorme demonstraties en volks-

stemmingen tegen het FTAA (Pan-Amerikaans
Vrijhandels Akkoord), hebben mensen deze
akkoorden verworpen als de herkolonisering en
vernietiging van de fundamentele sociale, econo-
mische, culturele en milieurechten en waarden.

15) We zullen onze beweging versterken door
gemeenschappelijke acties en mobiliseringen
voor sociale rechtvaardigheid, voor het respect
voor rechten en vrijheden, voor levenskwaliteit,
gelijkheid, waardigheid en vrede. Wij strijden:
* voor democratie: mensen hebben het recht op

de hoogte te zijn van de beslissingen van hun
eigen regering en deze te bekritiseren, vooral
met betrekking op afspraken met internatio-
nale organisaties. Regeringen zijn ultiem ver-
antwoording verschuldigd aan hun volk. Wij
steunen het instellen van electorale en partici-
patieve democratieën over de hele wereld en
benadrukken de behoefte voor de democrati-
sering van staten en samenlevingen en de
strijd tegen dictaturen.

+ voor de kwijtschelding van externe schulden
en schadeloosstellingen.

* tegen speculatieve activiteiten: wij eisen de
creatie van specifieke taksen als de Tobintaks
en de afschaffing van belastingsparadijzen.

* voor het recht op informatie.
+ voor vrouwenrechten, vrijheid van geweld,

armoede en uitbuiting.
* tegen oorlog en militarisme, tegen buiten-

landse militaire basissen en interventies en de
systematische escalering van geweld. Wij kie-
zen ervoor onderhandelingen en niet geweld-
dadige oplossingen van conflicten te bevoor-
rechten. Wij eisen het recht van alle volkeren
om internationale bemiddeling te vragen, met
de deelname van onafhankelijke actoren van
de civiele samenleving.

* voor de rechten van jongeren, hun gratis toe-
gang tot publiek onderwijs en sociale autono-
mie en de afschaffing van verplichte militaire
dienst.

* voor het zelfbeschikkingsrecht van alle volke-
ren, vooral de rechten van inheemse volkeren.

In de komende jaren zullen we collectieve
mobilisatie organiseren zoals:

In 2002:
* 8 maart: Internationale Vrouwendag.
* 17 april: Internationale Dag van destrijd van

de Landbouwers.
* 1 mei: Dag van de Arbeid.
+ 7 oktober: Werelddag voor de Daklozen.
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12 oktober: Schreeuw van de uitgeslotenen.
16 oktober: Wereldvoedseldag.

Andere globale mobiliseringen zullen
plaatsvinden:
15 - 16 maart: Barcelona (Spanje), EU-top.
18 - 22 maart: Monterrey (Mexico), Confe-
rentie van de Verenigde Staten over de finan-
ciering van Ontwikkeling.
17 - 18 mei: Madrid (Spanje), Top van Latijns
Amerika, de Caraïben en Europa.
mei, de jaarlijkse ontmoeting van de Aziati-
sche Ontwikkelingsbank, Shanghai China
l mei: “Internationale dag van actie tegen
militarisme en voor vrede”
Eind mei, 4de voorbereidende vergadering
van de Wereld Top over Duurzame Ontwikke-
ling, Indonesië.
juni: Rome (Italië), Wereldvoedseltop.
22 -23 juni: Sevilla EU-top.
juli: Toronto en Calgary (Canada), G8-top.
22 juli: USA campagne tegen Coca Cola.

_AANKONDIGING

september: Johannesburg (Zuid-Afrika),
Rio+l10.
september: Azië Europa Top (ASEM), Kopen-
hagen
oktober: Quito (Ecuador), Sociaal Continen-
taal forum “Een nieuwe integratie is moge-
lijk”
november: Cuba, 2de Hemisferische meeting
tegen de FTAA.
december: Kopenhagen (Denemarken), EU-

top.

In 2003:
april: Buenos Aires (Argentinië), FTAA-top.
juni: Thessaloniki EU-top.
juni, Frankrijk, G8-top.
WTO, IMF en World Bank zullen elkaar ont-
moeten op een bepaalde plaats op een bepaald
tijdstip, En wij zullen daar ook zijn!

(Vertaling Stijn Oosterlynck voor Attac-Viaanderen)

Met ondersteuning van IMAVO vzw wordt in Brugge de volgende lezingenreeks ingericht:

Plato over de liefde
In 3 bijeenkomsten gaan we dieper in op wat in Plato's tijd overde liefde werd gedacht, en waarvan hij

verslag doet in zijn dialoog ‘Het Symposium’ (Het drinkgelag). Is de liefde niet van alle tijden, en kunnen
we daarom niet veel over de liefde leren wanneer wePlato's dialoog kritisch en nauwgezet lezen?
Volgende thema's komen in de verschillende lofredes op de liefde aan bod: Is de liefde de bron van het
hoogste geluk? Is het lichamelijk aspect van de liefde noodzakelijk? Is pedofilie toelaatbaar? Is de liefde
niet het belangrijkste menselijke fenomeen en is ze niet noodzakelijk voor alles wat bestaat? Verzoent de
liefde alle tegenstellingen? Probeert de liefde ook niet de geslachtelijke verschillen te overwinnen? Is de
liefde de beste leidraad in het leven? Zoekt men in de liefde de onsterfelijkheid? Is de filosoof (Socrates)
niet het meest beminnenswaardig?

Bij inschrijving ontvangt u een kopie van de tekst van Plato.

Inleider is Guy Quintelier, filosoof en coördinator van IMAVO vzw.

DATA: 3 vrijdagavonden 77, 24 en 31 mei 2002 vanaf 19u30
PLAATs: De Volkshogeschool, Baliestraat 58 te 8000 Brugge.
INSCHRIJVINGEN: Om organisatorische redenen schrijft men zich het beste 14 dagen op voorhand in. Dit kan

telefonisch gebeuren op het nr 050/33.01.12
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