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Apresentação

O Fórum Social Mundial surgiu como forma de resi st ir a gl( )l )a li zaç ()
econônhia no modelo perI)etra(l() pelos l)aÍseS IlidiS desenvolvidos. Ri'a-
lizado a cada ano na nU'sflid ocaslo €fl1 q d( olt('( ( () FóI 11111 Ecoiiú-
mico Mundial (em Davos, SLiíçd), tornou-se cima arena (l(' (iel)dtes sobri'
formas alternativas de desenvolvimento que visem reduzir as desigual-
dades existentes entre países ri os e pobres. Suas tré ni rneiras lições,
que tiveram lugar em Porto Alegre, (untaram (uni a participação (lo'
representantes dos mais diversos países (5 foram sullr( entes para coilsa-
grar sua credibilidade.

Paralelamente ao Fórum Social Mundial, vem sendo realizado todo
ano o Fórum Parlamentar Mundial, outra arena de dei)ates eu' que pai -
lamentares e legisladores do mundo inteiro Wni ocasiu) de n'tietir subir
as relações internacionais, avaliar os nie( anisimios de dominaçio uamln
I)o'los países mais desenvolvidos e pensar formas de resistir .1 eles.

A quarta edição do FórLini Social Mundial e do Fórum Parlamentar
Mundial aconteceu em MUmI)ai, na índia. A Assembléia 1 egislati 'a
rio Estado de Minas Gerais se fez presente no encontro, rel)n'sentd(Ia
pelo 2 1-Vice-Presidente, Deputado Adel ruo ( irniei ii) t (-do, que parti( i-
pou cia elaboração) de Silci De laração 1 mal.

Como integrantes da Rede Parlamentar Mundial,  trazemos a público
a referida Declaração, que certamente srr\ i de sul >siI io para o trai )d-
lho parlamentar nesta Casa, assim corno em outras iiistâiicias legislativas
(lO' nosso Estado m' de nosso país.

Deputado Mau ri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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PdUd I'StIflhiII,IrO (lPS('i)VOIViiilPflhi) S0('j.II 1 5lJsteflI..lVel ('II) vez de criar-
i1H' 11Sti( iiliis. () '.t!Ii.i mi, ti1() de r)(1\JS dli.IIiÇaS ililern.i( II (idIS, ( ()fliO()
G2() 1' () (i(), PV1(lefl(id I'' a ne( PSSi(Id(Ie (l(-' niudança P agora mais
fllIiip iartilliat Ia (1l(' TllIfl(a.

Rei:w.,inio-, OflVit( (1.1 (IÍIa civ R'dIiLdí tinia IliiiiiUlflteíífl( Li
nijitislerial (I.t Ott( l)iraI(Idi1if'i1t( ao Friini F &tiiôniii 1) Miiiidial de
Da os em j,ineiui, ile 204, N('., que p.irticlpaini) clii FPM, (''lanhos
Pll'itiiieIll(' ( OflVPI1( 1(105 ile (UP 1' j)OSSÍVPI e lIt'( essári(1 (1)tIi por uni
pira(itma l'( oflàlhhi( ()e ( )iilPr( i.iI alternativo, que beneficie ,i ihialoria

iO\0S (II' todo (1 mundo. Fazemos (II)) apelo aos tarlanientares e
IegisLI(k)res para (1i(' iIli(1PI)1 (' a 1Ili efl1 (1111 am;th 1 (IPl).it(' em s('1is res-

t>' liSos p.Iilallleiitos SOl)í1' 1) desel\'()I\ Incuto siileflt.t\ ('1, a reirgani-
ZddI ido SistI'Ifld (li' ( omei( 1(1 iilut)diaI, reSI)citdIld() e IPV.iild() ei)) (Oiitd
as opiniões 1' (lelhlaIi(lds tios IllOviIiWIitIis SOCial' ' da '.O( iedd(le civil
em gi'i.il P II IS liii lii .tiidii p,11,i a ( ) N U & > tI 111 role (leIilO( ratic() das iflsti-
tuiyies ÍiIl.iil( eiras 1' (5 ()liOIIIi(dS iiiiillil.ilejis.

4	As arl.1s (II' livre & liIlieíCili .1 I'\istl'ilte 1' as que ('SIdO P111 forma-
ÇãO, ('iigl()I)aildO ('( OilOIlIi.IS 1111111() (litereilie', e1111( Si ((11111) eo ( ds() (la

a, não	 )iitriliuirani pai.i uma (151.1 rcoiislriI)ui(.io (Ia ri(lueza. )dd ()
aliIihI'ihto 1' Ii1(111011,I (los (I( ll.iI)allh( 1. (los salarios, flPfll ),Iid liii)
(lPSPi)VOiViIi1eI1L() 5(11 iai e ailhI)iPiil.II siistPiiiaV('i. Pelo (olilrário, ombi-
tiadas (0111 alguiiias politu .1" irre . 1 1l 1l)Sá\('Is i-'lahi ,íads ieliis governos,
essas áreas i'Slã() (Ia! t( lo 1 rigar cl uma (01)1 eiiliaçáo (las est riU uras (Ir' pio-
(I1I(.() 1.15 iliãOS cLis TiiUlti!h.l(iOflais, a síola(, áo dos direitos l)urihanOs e
(los tI.Ilidlii.lill ires, .111111 1110 leilielili ido detu it Iisal e à ;)riVdti/d(,.() de
l)ells 1 (lilUiliS, (01111) a água e a energia.

S1i iri ii ir 1(1(1.15 .iS 1 larrel 1 .i O 1 iiiiP( ia is e acabar progressivamente
0111 .15 preleu'rl( ias o 0111(91 tais entre so(ios desiguais i)á() gera aLito-

hildti( aIlle!)le rim maior 111'lhi-eSt.ií r a rd () loIipuilt(1 dos iV0S 1 rwces-
'..ario prestar m priçãw9n4 iii a (Ii\I'rsiti( atão (1.1 14 OIi(lhlii.1, .1(1 letorço
(1.15 tIlIra-estrolILIras que resfr('itr'rri II rfleI(l ,iiilbil'ihte, à ('(IlIcdçã(l e dOS
sitt1i1.I 5 sanitários e de tl.Itispi n ti' serli () 5 quais 1)PT11)nih) pais POdP
11(-'1)eli( ar-SI' (la ili.Iit ir dl)ei lura (1(15 mero .1(105 imhlerlla( ionais

1 n'cessarei respeitar o direito i de ca&Ia país (li' deselhvolver Seu
1(111 i,il ('( o)ih011li( 1) 1' 11( 1 1 ii j( ()	0Iii0S 1i,títidãrio	tia prioridade
ii1te(r,I(ão) regional quiarh(li) ('51.1 \'('liIld ,iV,IliL.i(LI por 1 oiisull,rs 1 )0 1)11-
laresi' pelo onsenso 500 1.11: quando se liaseie eu) um pio< PSS0 demo-
( i.ilu o (1(' Ii irlia(l,i (11' de( isõeS P (II' ( onirole; e, íinainieiite, (jUdfl(l0
garaihla O respeito .1(15 (li[1-'itos I111!11.iilOS 1' S0(i.liS (Oflti(los rios 1)a(I0S e
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acordos internacionais, o desenvolvimento sustentável e a diversidade
cultural.

Na qual idade cli' parlamentares i' legisladores, estamos decididos a
fazer nossas essas reivindicações e convertê-las eni propostas legislativas,
para conseguir urna integração regional paífica, que respeite os direitos
sociais, o desenvolvimento (IaS ZOI)aS rurais, a pr t('ção e diversifi( ação
das economias locais, a soberania alimentar e a diversidade cultural.
Exigiremos a criação de um sistema de tributação em escala mundial
(tal ('orno O "imposto Tobin", para registrar as transações financeiras
internacionais e os benefícios empresariais) que contribua para o desen-
volvimento dos países do terceiro mundo.

5 - As negociações a respeito do Acordo Geral sobre l arifas e Co-
mércio (Gatt) que se desenvolvem no seio cia OMC representam uma
ameaça para os serviços públicos em muitos países. Os pedidos de que
se proceda à abertura dos mercados para a privatização e comercialização
da educação, da saúde pública, da cultura e para o acesso à água e à
energia, em sua maioria procedentes dos países industrializados mais
importantes, nada mais são que reflexo (los interesses econômicos das
grandes empresas. A privatização e a falta de regulação levam ao
surgimento de monopólios privados que não atendem às necessidades
dos pobres e acabam por privá-los ainda mais de produtos e serviços
básicos. A própria vducação primária, tão importante para a igualdade
social e de gênero, se vê ameaçada pelas políticas atuais.

Tomaremos inI(latiVd' (,iii nossos respe( tivos parlamentos e assem-
bléias legislativas para exigir de flOSSO5 governos que reconsidereni e
revertam a marcha rias negociações sobre o Gatt. Desse modo, pode-
riam ser aprovados dispositivos para proteger OS serviços públicos e
garantir o direito dos governos de regular certos setores e neles inter-
vii. Apoiamos as iniciativas empreendidas por diferentes autoridades
lo ais e de governos autônomos em todo o mundo para situar-se
dei il)eradamente fora do âmbito de aplicação do Gatt.

6 - A água e o acesso a ela estão adquirindo importância crescente
no cenário internacional. É necessário deixar claro que o acesso à
água é um direito fundamental, que não podemos pôr em risco por
motivos relacionados com a busca da rentabilidade econômica. Além
de ser um produto básico, a água é, antes de mais nada, um elemento
natural essencial e insubstituível para a agricultura, para as necessida-
de da vicia cotidiana e para ni ri i t,is outras atividades. Tal conio ' des-
tacou na Declaração de Roma, (li' (lezeml)ro de 2003, urge re( onhe-
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cer mi mal fiei i te que, 'egun(io a econ unia n() baseada iii) mercado, a
água 1' 11111 Iit'iii i oniiiiii, (ji.ie Ave,e ser ('\( Iiiítii (Id (dlt'goria "i)i'lls e
servi( de im , ic adu".

A pobreza e a falta (ii acesso aos rerursos provocanl a nu irte de
mii liôes de pessoas no, países em desenvolvimento. AI Lid 1 mente,
enqudilti) 70' cia água cl sponivei do inumio (" uti i Lada na produ-
ção dgri(ola, ainda são muitas as pessàs (1It não léu) d(('SsO d

água ;OJLIvei que oÍerea as mínimas garantias San itirias. O direito
á saúde é fundamental, 1)orén) a glol)al ILação) ('o onóiilI( a neolil)c-'ral
e os 1)1 d 00)5 de ajuste o.l ru tu ra i estão) )rovo(a fl( lo um aumento das
enueigénias ',initári,is, diíit ultando o ioessti ,IO nuedi arnentos e
a ateiio,ão sanitária hasii a, levando dO) (lesmailteiamei)to das estru-
turas Saiu arids púI)I i( as. Aléiii disso, o ice ,, ,;(> aos medicamentos
e vê ainda mais li mi lado pelo ,, obstá u los que representam os ele-

vados preços e os direitos de ~=Lis empresas Íarmacêui (aS.
O mio parlamentares e legisLo ores, ai )oiaremos as Cdruu i)aflliaSinter

-nacionais promovidas pelos diterentes movimentos Sociais e pelas i irga-
liLações ria so ledade c ivil para salvaguardar o (iliell() LlI)iVelSal de a esso
ã água o » para garantir o reconiieimenlo do direito à saúde corno um
direito humanoLinch-Irneotai.

7 - l utareiiu»,e Ii) ii()SSOS re s l)OCtiVos pari»itiu'iutos e asseiuiiileias
legislativas, pela reroriuia agrária e para que esta se faça pelas inaos
dos agi i( ultores, em todos os em que ainda ruão se tenha o oiiiple-
lado.

- A ci ivida externa, sol) O regi me (lo o í\i.l e cio Banco Mund r,ii, Ai
cima lerramenta eli(az para impedir o desemivulvimerito
Socioet ()IiOnhi( o local. O mesnu r lames Baker que vem insistindo, des-
ole o tirtal dia dé ada de oitenta, em que a Argeni nua pague a divida que
oontraiu durante uma ditadura agora suli( ita ao Clube de Paris que an-
ode d (lívida (lo) Iraque, >oique loi oontraula durante uma ditadura. Isse
duplo i.0iOCiIuI) é inac ertável e roostri (pio » o sistema regulador da ouvi-
(la externa é íiiru(lamerutal para exercer o domínio e onônuioo e politi(o.
A q ueslá ) (ia "dívida odiosa" (unia herança cio a/)»Ir//u-'i(/e dos regimes
d tato iria i é » ii 'nas a po iii la do u c'ber.o.' que repri 'senta o problema em
SPPJ ( orij unto.

Na o lua1 idade de parlamentares e legisLu ore'., o )nuprometemo-nos a
atuar ('0) favor tio ( Jn( p 'Iamentoo ola clivid»o externa dos paises em desen-
volvir p uento, ao mesmo l('tnp() elo (lhe nos esforc,iiemos para criar pro-

E
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cessos de arbitragem justos e transparentes, que perniitani aos cidadãos
envolvidos usufruir da destinação de fundos à margem do circuito da
dívida.

- A guerra desencadeada pek) governo Bush rio Iraque representou
um cios acontecimentos mais negros da Situação política intítiacionl
no ano passado. Mostra claramente as conseqüências da doutrina de
Bush conhecida como "guerra preventiva" e do unilateralismo dos Esta-
dos Unidos. Contribuiu para piorara dinâmica cia guerra que ameaça o
mundo ria atualidade, criando novos obstáculos a acordos poi Íticos ne-
cessdr,os em muitas regiões, como no caso (],i e de Israel, de
Mindanao, nas Filipinas, ou cia península coreana. A corrida armamentista
e a proliferação de armas nucleares receberam novo impulso. E evidente
que não apoianlos o regime que era mantido por Saciclam Hussein. Apoia-
mos a (i€'mocra( i,i em todos os países. Opomo-nos energicamente a
intervenção unilateral, militar e política dos Fstaclos lJnidos no Iraque e
em outro países.

Mdnlfestarw)s nosso repúdio às tentativas estaduniiclenses d(-solapar
a Iegitiivüdade dos processos políticos internacionais, especialmente o
papel das Nações Unidas. Em nonw da luta contra o terrrorismo, estão
sendo negados direitos humanos fundamentais, e alguns coletivos, como
OS dos imigrantes, e as pessoas que solicitam asilo se encontram em
uma situação niais vulnerável cio que antes. () governo estadunidense
está se eximindo da obrigação de cumprir o direito e os acordos interna-
cionais, como demonstra claramente a escandalosa evolução da situa-
ção de (;irantãniamo.

Muitos dos violentos conflitos existentes na África se devem, eni larga
medida, ao papel que desenipenham rnultina ionais O( identais desejosas
de se apoderarem dos recursos desse continente. O setor empresarial fez
algumas tentativas de criar códigos de conduta com os quais pudesse
enfrentar os problemas sociais, anibientais e relacionados com os direitos
humanos. Essas questões (o "Pa(-to Mundial" da ONU, o Conselho Empre-
sarial Mundial do Desenvolvimento Sustentável) foram utilizadas para le-
vara oaiio uma "lavagem verde" da responsabilidadE-' social das empresas
multinacionais. Por isso, urge fazer uma supervisão independente da "res-
ponsabilidade social das transriacionais" e estar atento para impedir que as
legislações nacionais sejam debilitadas.

A legislação antidroga e antiterrorista costuma apI (ar-se em muitas
ocasiões contra OS movimentos Sociais, conio se evidenciou olramatica-

ti
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niente iii) (cI SO (ll BoliVia e da Col(iiiiIui. Na ( ~M (»' intpre
('(oflôflhI( os das IflLlhifld( ÍUIkiiS provu(ciranl i nhlgraÇ;I() forçada de ,ite 3
rnilhõ ile (aflhl)uiieSes o ssinatu de sintlu alistas, ti 'xterniiriit de
on1unIdldes ínthj. e e\iIe urlld evidente rlipuniddd( para d \

Ç()(-S (lis direitos linanos, ('ii(lLlJIlt() a iiiterveiiçio dos ktatks t )iiidos
a dfliplid(i1Ü da gtierrcl rPI)r(sentdIil tinia aflhl lÇ,i para a 'a)(led,nle vil

e pdfd o'	V/ ilh litr uniu Equador, Vi-me, IPIcl P F3rd'i 1
São ulir igaçtie (1)5 i)arlIii('i1tJrP e legisla(l(Jres 11(tP lutar contra i

(l()litfirha (Id "guerra preventiva" pre(onizadd pin Bush, ioiiieritar a
dariedade lum com ow povo', que VivPn) em /uria de onílito, (("tender
os direito' hLlfl)dii()', iIeteii(ier() (lirpito (1)5 povos de (Ie( idir SOI)Fe seu
I)r(')t)Ii() ítlturc) atraves de 111(9(15 pd(ilicos e dei)lo(laticos 1' acabar ((liii a
orricla arriiamentkta, nt luindo ci pitiihiçú universal (las armas nu(le-

,ire'. Tenit is d oI)rigaçZlc) (e trabalhar ( orno agentes da pai e (e inumar o
iii) da vinl(iicia. (uriipnuneterno-iius ci flOS esforçar PiFa Cita, UIfld

iU\ a oídt'iii 11iLU)di,ll l)c1"CtiIcI no wspeito ao. princípio, iht Carta das
Nações Unidas e 1 d( oitos interna( Anais. /\l)oamm a retorna (Ia
ONU, c oI1l(Çdrid i pi 'la re' truturaça() eanipIiaçào ((1 Conselho i e Se-
tUídflÇa, para aumentar ci r(-; )resentaçã() (lis países P111 dt-'s-'ilVOiViTTWIlLO

no Conselho e retuicar a legitinlidade e efetividade do funcionamento
(Iessd organização.

10 - Na qual idd( l( (Ii-' parlaiiientares e legisladores, ( O!i1t)rOfllt-'tPiil(>
nos a trabalhar ativamente eu) Lima ( arupanha pela ratitu n,ão inter iiaci-
01, do I - t,itutc> da Corte Pt'iial iiiI'i icicional (CPI) e a instar nu issos
nt''.)e( tivos p,irlanui'ntos Ild( II 111,115 a nau firma Acordos Btlater,iis de
1111111 i(Ia(le' com os Estados Unidos, mesm ti im o risco de perder as
, das (lesse Pc1í5.

ti - ( ) ('teiti> 1 OFhhI)ifld(h() (la dÇ)li( ,ie,ãO, P111 ti>do o unindo, de polí-
tit ciS ('(OTiOlI)IC,iS nu'ohiberais 1' (Ia (lin1imicci (Ia guerra provoca uma PrO-
s,i() constante dos governos (1e1110( rat i( os e (11)5 direitos SOCIJIs, dssiihl

1 0O processos de re,irnianu'nito ('1)) \',trIOS países. Além disso, o t'Íeito
i ombinado dessas di.i,is \jrij\ t'i'. tavorece o .itinleflto dos
tlii)(ldiii('Ilt,ilISil)O5 religiosos, (1,15 ideologia ,, s(-'( tiricis ('(o terrorismo,
i.iO Ohijt'tiVC) P ,iialiar com a unidade dos povos. Igualmente, conto-

1)111 lJdrt MMIOwicai 1>5 (_)l )5t,ti u OS a igualdade de gênero e aos direitos
das minorias. Opuniu-nos a ti )dd ,is ditadura,'.

C)iiui 1 ),irlduileiitreS e legisladores, reconhecemos ,i in11l)oriun( 1,)

(e) aunie ii> dos nitoVi Ilentos c outra d globalií,ini ennnpresaricil e 111111-

IN



tar, da luta dos trabalhadores para detender )' direitos sociais e os servi-
ços públicos, das mol)i Iizações contra a guei ia que se produziram em
todo o mundo e, entre essas últimas, dos fóruns sociais. Estão surgindo
novas relações de solidariedade, estão sendo construídas novas redes de
convergência internacional para empreender ações comuns; em suma,
estão sendo coletivizadas várias alternativas à ordem económica e til ïli-
tar dominantes.

12 - No CcS() do sul (Ia Ásia, onde se reúne o IV FPM, reconhecemos
a enorme importância de reforçar a unidade dos povos contra o projeto
de globalização empresarial encabeçado pelo triunvirato FMI-13M-OMC.
Para seguir adiante com seu projeto, essas organizações adotam práticas
detestáveis de estimularas diferenças étnicas, raciais, religiosas e outras
heranças do passado feudal, como as castas. Por isso:

- Reconhe( emos os esforços realizados pelos habitantes do sul da
Ásia para pôr um aos conflitos regionais e trabalhar pela paz, median-
te um processo de diálogo construtivo que permita resolver as dispu-
tas e reforçar a cooperação regional.

- Reconhecemos a crescente força dos movimentos das mulheres
contra a discriminação por razões (li' gênero e pela igualdade de gê-
nero; esses movimentos não só se defrontam com os obstáculos que
representam as políticas econômicas neoliberais, tuias também com
outros derivados do "fundamentalismo" e do "revi vai ismo".

- Queremos estender nosso apoio aos movimentos de defesa de gru-
pos sociais oprimidos, para que possam alcançar a justiça social.

- Queremos estender nosso apoio às minorias étnicas e religiosas
que re amam uma ordem social mais justa e igualitária, na qual pos-
sam participar orno sócios, não como adversários.

- Reconhecemos a necessidade de nos opormos não só aos gover-
nos, mas também às forças do fundanientalismo, cio obscurantismo e
do sectarismo, que tentam quebrar a unidade dos povos. Condenamos
qualquer forma de terrorismo, tanto a individual como a de Estado.

- O respeito às identidades culturais (aí incluído o direito de cada
indivíduo de falar sua própria língua) é fundamental para um desen-
volvimento humano sustentável. Na (liJali(la(le de parlamentares e le-
gisladores de todos OS países, comprometeiuo-nos a proteger o mun-
do contra uma ultura única e homogênea e a impedir a xenofobia. O
FPM se mobili,ará contra todo tipo de discriminação, Seja por causas
raciais, de gênero, religiosa', econômicas, políticas, sociais, territoriais
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''	í sal (Jss l\t 1 óf I IrfI! " ^;

ou rei,l(lona( is ( om o sistema de castas. Todos os (idd(liOS (lo i  RlIld()
devem ser tratados ( uru digni da( k'.

1 O 1PM (' d R'dt' Pciíl iientai Internai ional (RPI), consiiluida
após (1 prillleli() FPfvi, tealiLa(l() em Porto Alegre em 2001, já lança-
rani ( mpanhas ',obre i estões (Ou ) regi me tributário das 1 ransa-
ções tinanceiras; o Galt ('a clelesa (los Serviços público ,,; o desenvolvi-
mento sustentável durante a Con Í rêticia de Joanesburgo (Rio +
10 ) ; e a OMC - (lurarite a Conferência de Can ún Essas campanhas
continuam. E tu 2004, os prini i1)aiS eixos de moI)ihzaÇ1() serão esses.

14 - O 20 (li' F1idíÇ() será uni (lia de niohiIizaçio internacional con-
tra a guerra e a doutrina de Busli. E urna oportunidade e'\(epcional para
lutar 1 tel a paz rio 1111111(h), Para estender no ssa s( )l i ( lariei Lu le aos povos
em luta O 01110(1 povo palestino) Ilira abordar o piol)lena políti c que
representam as Lonas lO ( uni Is ((luis) o Iraque, Palestina-Israel, O

PaquisIio, a índia, Miiulanao e a península cor( ,ana) e para integrar de
forma mais adequada, (lentro (li) movimento paci lista mundial, a i 'lvi n-
(licaçTu) da proibição universal (0) uso di' armas iiudeare.

15 - A qiiestio do desenvolvimento social e ,inibienial será abor-
dada especiti anuente em j unho de 2004, em virtude da reun i,io da
Conferência das Nações Unid,is sobre (omér tu e Desenvolvimento
(CNU( 1)) em Paulo, na qual se Ivii[ará a liderança da
OMC. 1 arenlos uru a rinipanlianrento ( uidadosu de toda futura nego-
(iaçi(l sobre a OMC para expressar a necessidade de um comércio
justo para todos.

1(5 -- Mau ilestamos nosso tirais firme apoia ao processo de traiistor-
niiaçio social na Veneirn-'la e rel)lidianu)s qualqtii'r tipo de ingerência
estraniger ia.

17 - A pri nu ira reun iu do Pólo Latino-Amem ano (Li Rede Paria-
iiient,ur tmitern,u i onal, em Caracas, eni novembro de 2003, tornou
iúhlu a tiflia l	laraio laranuuente contrária as negot iições ()br(' a
\rea di' Livre ( ()riwr( Is) (li ,, \urleris iS (.\I( ú), (tie est,io "elido leitas
sint a parti irço dos l)arlanlu'lrtus (0,5 país(-, envolvidos, viol.irido
s uas ( (,I1SIIILJI( , (ues e irtrpeclmulss )S u rd,ulios de intervir e exert er ,1

soberania pOjlLJltr. AII()iiniOs 1)1('11.1 11W1 essa (leclaraçio e exigimos
o fim das nego( i,i(ões em curso. Compartilhamos a proposta do Pólo
Latino-Anuris 1110 (la Rtule de ilenur)( i, 11 aos urgarlismos iirternacuorraus
,is violações (lk , direitos uumani;s dos i'uigrairtes e de trabalhai 1x1 d

garantia da 1 ivie (1 r:u laç i() de 1 )OSsOctS 0111 todo (1 continente.
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Apoiamos as iniciativas legislativas para o reconliecitiu'nto (1€'
todos os direitos humanos, sociais, cívicos e laborais dos trabalha-
dores imigrantes, especialmente nos Estados Unidos e na União
Européia.

Há décadas, a Colômbia ostenta um recorde mundial dramáti-
co: ( o país onde se produz o maior número (19 violações dos direi-
tos humanos. Desde o ( omeço do mandato presidencial de Alvaro
Uribe V('lez, a situação piorou. Solicitamos ao governo colombia-
no que ponha em prática, de imediato, as recomendações (LIS Na-
ções Unidas, especialmente no que se refere ao desmantelamento
cios grupos paramilitares; que restitua os direitos democráticos
contitucionais, revogando os decretos presidenciais; e que proteja
incondi( ional mente os ativistas sociais, os defensores dos direitos
humanos e os Parlamentares (Ia oposição p01 ítica, onstaiitemente
ameaçados de morte. lambém sol i( itamos ao governo colombiano
que negocie um acordo humanitário para proteger de fornia eficaz a
população civil da violência (Ia guerra, assim corno para reiniciar
as nego ações de pai. Esse acordo seria o primeiro cIS5O para a
liberação de lngrid BetancoLirt, candidata presidencial seqüestrada
má quase dois ,iI)oS, e (19 todas as outras vítimas (19 seqüestros no

1 )a Í S.

18 - O Fórum Parlamentar Europeu se reuniu Pela primeira vez em
novembro)veml)ro de 2003, durante a 'a li zação cio Segundo Fórum S LII Euro-
peu. O Pólo Europeu (Ia RPI cll) miará as jornadas de nlobi lização sin(li-
aI dos (lias 2 e A (19 abril e a j oinada de mobilização o r 11 nia Europa

social, que se realizará no dia 9 de maio, convocada por uma coordena-
ção de movimentos sociais.

19- () FPM avalia positivamente a proposta de criação) de um Fórum
Parlamentar do Sul da Ásia, que se Ocupará de liderar, naquela região, o
processo parlamentar de defesa dos ideais explicitados na Declaração
Final aprovada no FPM de 2004.

20- O FPM e a RPI se mobilizarão em defesa dos parlamentares que
se defrontem (0111 a repressão e com ameaças de morte por seu compro-
IllisS() (0111 ideais )rogr(ssistas.

21 - () FPM e a RPI defenderão taflhl)ém os movimentos Sociais
progressistas, as organizações (la sociedade civil e seus membros que
forem vitimas da repressão. Faremos campanha para a abolição da pena
de morte em todo o mundo.
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22 -U) IPti e R 	(Or1tinUdr.K) dp( )idIUl( ) dS ifliCidliVds (lo )Fs1 t
c ampanho dos di i( , rentvn n1ovicn(ntos	iTci	dos( kbds)v RÍorçc-
r;co) SPUS vínculo-, (Onc ldis fliOvifli(iilu', P n I1tero) (iiI()go> sobiv ..1

eIdI)o)rdçc( de à ord( , iii cnun(lcai itti.cl. 1 rdbulhdromo cm
Oldl))rdçTcO eSlí(-'ild COR) OS organizadores do I)r XilUo) FSM, idrd OTcIe

SUd intercoo (Ofl os movcmer1Io O( idi Sejd mais ativa.

23 - A quinta reunião ordccicc ia do 1PM w reaIcicrc no âmbito cio
próximo 1 SM, em jarieiro de 2005, eco Porto Alegre.
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.Idnu)s 5l(t)dIneI1k' convem ido ,, de que é possível e

le( (.sdFI() ()I) IF I)OF Uru (rdlJ(IIgTlld P(OIlOtlliC() e

iIt€i irativi 4, qti(' l)eiieíi( PC .4 11h11( W1,1 tio'. I)O\/0' . ( 14' tO(l() O

i)lLiIltlO.	Iaienin'.	iiiii	apelo aos	jrarl.irnnt.ires e

14 'gklaclt )i ' para que i o CiE'fl) e .ipóiern um amplo dehate

em seus respNtivos 1)arlamentO 501)0' O desenvolvimento

suStentavel, .i rt'r rgcii) iLa() do sisterila de Comércio

mundial, i epetairdo e levando em conta as opiniões e

fPiViFl(li( .õi-' rIos FilOVi ilitOltOS 5( )C ais...
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