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Apresentação

Nos seis anos em que se realizou o Fórum Social Mundial, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais fez questão (1€' participar
do evento, Consciente cia importância de estar atenta às mani(estações
da sociedade e às reivindicações que dela emergem. O evento, que reúne
representantes de entidades civis de variados segmentos e de dezenas
de países, propõe caminhos para uma convivência mais justa e mais
equilibrada entre as nações.

Concebido como instância de resistência ao modelo de
globalização econômica imposto pelos países mais desenvolvidos, o FSM
acontece, a cada ano, na mesma ocasião em que acontece o Fórum
Econômico Mundial, em Davos, Suíça. Realizado durante cluatro anos
no Brasil, em 2005 o encontro foi sediado pela Índia e este ano, pela
vizinha Venezuela.

Paralelamente ao Fórum Social Mundial, realiza-se todo ano o
Fórum Parlamentar Mundial, instância complementar de debates em que
legisladores cio mundo inteiro têm ocasião de refletir sobre as relações
internacionais, avaliar os mecanismos de dominação usados pelos países
mais ricos e pensar em alternativas de desenvolvimento econômico e
social.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais se fez presente
no VI Fórum Social Mundial e no VI Fórum Parlamentar Mundial, no
período de 24 a 29 de janeiro de 2006, representada pelo Deputado
Acielmo Carneiro Leão e pela Deputada Jô Moraes.

Como integrantes da Rede Parlamentar Mundial, trazemos a público
a Declaração Final do VI Fórum Parlamentar Mundial, documento que,
expondo opiniões e críticas sobre o modelo econômico, as relações
comerciais, a hegemonia política, a degradação ambiental e outros temas
relevantes no contexto mundial,  servirá de subsídio para o trabalho
parlamentar nesta Casa, assim como em outras instâncias legislativas de
nosso estado e de nosso país.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais
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Declaração Final do VI
Fórum Parlamentar Mundial

Caracas - 2006

O VI Fórum Parlamentar Mundial, realizado na cidade de Caracas,
no Contexto do VI Fórum Social Mundial, de 24 a 29 de janeiro de
2006, com a presença de parlamentares representantes dos cinco
continentes, terminadas as sessões dos dias 26e 27 de aliei lo, apresenta
a seguinte declaração:

Nós, os(as) parlamentares reunidos(as) no VI Fórum Parlamentar
Mundial, por ocasião do VI Fórum Social Mundial realizado tia cidade
de Caracas, reafirmando a Carta de Princípios adotada pelo Comitê de
Organização do Fórum Social Mundial em São Paulo, em 9 de abril de
2001, modificada e aprovada pelo Conselho Internacional do Fórum
Social Mundial no (lia 10 de j inho de 2001, os compromissos adotados
nos Fóruns de anos precedentes, inspirados na luta dos l)0v05 para
conseguir a dignidade e o respeito aos direitos humanos, políticos, sociais,
económicos e culturais com a plena convicção de que "outro lllulld( é
possível" - um mundo baseado em princípios de liberdade, de
autodeterminação, de integração, de cooperação, de solidariedade, de
convivência, de l)aL e de justiça social, essenciais para a plena realização
(Ii) ser humano e dos POVOS do mundo -, declaramos:

1 Assumimos o compromisso com a democracia, como um espaço
aberto para o debate plural e diversificado de idéias e ações dos (lik rentes
movimentos sociais e para o pleno exercício dos direitos civis e políticos
dos cidadãos e cidadãs, das organi/ações e associações sindicais. Nesse
aspecto, os(as) parlamentares devemos favorecer todas as ações e
mecanismos para fomentar e promover a democracia participativa em
Iodos (is âmbitos do poder local, regional e mii id ia 1.

2 - Reafirmamos que a paz é o único caminho para a convivência
entre os povos do mundo e para a resolução pacífica dos conflitos
internacionais. Posicionamo-nos contra a militarização das relações
internacionais cujos efeitos devastadores se fazem sentir em especial tia
América Latina e no Caribe, na Ásia, tio Oriente Médio e na África. A
luta pela paz pressupõe a construção de outro niritido com justiça social,

por isso que nós, parlamentares comprometidos(as) com a
(1 )nquiSta cIa paz de Iodos os POVOS (110 Ti LI ido, pOOiOS mecanismos
,il)ropriados para a resolução pacífica dos conflitos e denunciamos todas
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as formas 011 l('Iltat Vas de dominação militar, política 011 econômica (le
t im Estado sobre outro.

Destacamos e defendemos o papel fundamental da partftipaçâo
das mulheres nos processos de paz, tal como se expressa na Resolução

1 ..23 (ia ONU, assim como tia luta parlamentar e social contra o
imperialismo, pela democracia e pela Lisi ica social.

Apoiamos o (ilreito a autodeterminação do povo palestino, seu direito
(l( retorno a sua terra e a uni Estado soberano e independente. lgualniente
O direito cio POVO saharawi 1 11111 lstido soberano e independente. Exigimos
a retirada imediata do Iraque das tropas de ocupação (lOS Estados Unidos,
do Reino Unido, da Itália e de outros países, bem como a retirada das
tropas israelenses de lodos os territórios árabes ocupados (colinas de Golan,
Cisjordânia e a faixa de Cliebaa). Repudiamos a decisão do Estado de
Israel de construir 11111 muro na Cisjordâtiia.

Apoiamos o direito cio povo de Porto Rico a sua plena indepen-
dência e autodetermi ilação. Apoiamos também a luta do MOVO haitiano
por sua autodeterni inação.

Repudiamos igualmente a corrida armamentista e defendemos a
supressão eproibição geral (Id' armas nucleares. Apoiamos a
formal i/ação de um tratado para regulamentar o comérc o de armas leves.
Exigimos o respeito à Convenção de Otawa sobre as titulas antipessoais.
Exigimos energicamente o desmantelamento das diversas bases militares
norte-americanas e ria O lAN, eníatiiandu sobretudo a presença ria Base
de G tiantãnamo no território nacional cubano, til iii i,iiLi para 11 LI til il bar
e torturar detentos. Da mesma forma, repudiamos o bloqueio imposto
pelo Governo dos Estarlos Unidos ao povo cubano para atingi-lo em sia
dignidade e integridade.

Condenamos o Plano Colômbia, (01110 outro caso d(' ingerência
imperialista e niilitarização inaceitável de tiiii país, constitLulid() ameaça
real e concreta para a estal)i 1 idade cia região. Esse exemplo ameaça hoje
estender-se pela América Central por meio (Id' acordos feitos na última
Cúpula dos Presidentes nessa região.

A po ianios igualmente todo eslorço por uma solução política
negociaria em favor da pai na Colômbia. Com relação às negociações
atuais entre o governo e os grupos parantilitares, repudiamos o contexto
iiistitucioiial em que se desenvolvem porquanto legaliiani a impunidade
e despojam de suas terras três milhões de caniponeses e membros rias
comunidades indígenas e afro lescendentes, atualmente obrigados a viver
em condições de miséria absoluta nas cidades.

Repuchanios o terrorismo em todas as suas formas, inclusive o
terrorismo de Estado, e consideramos que a melhor forma de coiiihatê-
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lo é acabar com a pobreza, a injustiça, a exclusão, o analfabetismo, o
desemprego, a corrupção e o burocratismo. Condenamos à doutrina (la
guerra preventiva por Seu caráter perverso, assim (0100 a uti 1 izaçào do
pretexto da luta contra o terrorismo para restringir herdades, violar OS
direitos humanos e atingir iiiovimentos sociais. Opoiuio-nos à que se
uualifquern como terroristas OS iccovimentos (l(' resistência rios povos.
Desse modo, exigimos a icned ata extradição de Luis Posada Carriles por
considerá-lo um réu convicto e confesso do terrorismo.

3 - Preocupados com a negação dos direitos políticos, econômicos,
sociais e culturais rios povos, como obstáculo que se opõe ao
desenvolvimento e à integração dos mesmos, reafirmamos o respeito
para com OS direitos hurnacuos e assumimos, rio nossos respectivos
t)drldmentos, ações que contrii)udnl para .1 COii( reli/ação cio goto e do
exercício irrevogável de to(los os direitos e de todas as liberdades
fundamentais, de macieira indivisível e inter(lepeci(iecite. Defenderemos,
em especial, o direito à educação libertadora e à saúde como direitos
sociais de caráter públ i o.

Solicitamos o acatamento imediato da sentença da Corte de Atlanta,
c i ne faz justiça aos cinco prisioneiros cubanos e, solicitamos, desde já,
sua libertação e o retorno imediato a sua pátria.

Reconhecemos a crescente força dos movimentos em defesa cio direito
à (liÍerença em sua 01)OSiÇã() ã discriminação e a todas as formas de racismo.
t,uiemos extensivo nosso at )oiO aos movimentos c le leíesa de grupos Sociais
até agora oprimidos para rpce possa[]] alcançara jccsti(,) social.

4 - Nós propomos o fortalecimento ria integração e cooperação
como alternativas ao neoliberalismo. O modelo cieoliberal imposto a
nossos países ocasionou graves danos ao aparelho produtivo, danos que
resultaram em níveis sem precedentes de pobreza, de injustiça, de
desigualdade e rIo OXC 1 cisão no mundo, aíetan(i() o desenvolvi niento, a
viabilidade e a governabi l nade de nossos países. Isso se trad CU LI
especialmente pela suhiuct rição e pelo analfabetismo, pela crescente
(lisseni inaÇão de enterni idades, pela crescente ccecessiclade de atc'cição
sacictária, pela ausêcu i,i ou carência de adequados serviços públicos,
pela falta de acesso aos recursos hídricos, assim (orno pela deterioração
do ambiente, o que levou a uma crescente pauperi/ação socioeconômica
rIo nossas sociedades, em especial dos grupos sociais mais vulneráveis.

Congratulamo-nos com a rejeição, pelos povos (ia França e da
Holanda, cio projeto de Constituição européia que apontava para a
limitação da democracia, a perpetuação do neol iberal ismo e a
slcl)ordinação cia política externa da União Européia ã OTAN.

Apoiamos a rescstêiu iã dos trabalhadores europeus à tentativa dc'
liberalizar OS serviços e dv colocá-los Clii situação ch' concorrência a finc (Id'
restringir OS direitos sociais em beneficio dos grandes grupos econõccci( os.
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Os fatos têm demonstrado de maneira irrefutável que às políticas
neol iberais do modelo capitalista não levam ao (leserlvolvimenlo integral
e sustentável de nossos povos; pelo contrário, elas reíorçaram o capital
financeiro internacional em detrimento das economias regionais Com
tinia marcada assimetria cio prejuízo das condições de vida de seLis
cidadãos e cidadãs pelos processos de privati7ação que, além de tornarem
vulneráveis os direitos coletivos, impedem a adoção, pelos Estados, tias
diretrizes que lhes permitam atingir o desenvolvimento nacional.

Assim, repudiamos os tratados de livre comércio elaborados em
benefício das empresas mtiltinacionais e tio capital financeiro
internacional, por sua condição de projetos dc expansão econômica e
recolonização, e porquocies vão contra os legítimos interesses (lo nossos
povos, violam as soberanias nacionais, agravam as condições (1(-,
trabalhadores e trabalhadoras e atentam contra a dignidade cio ser
huniamio. Trata-se especialmente das rodadas de negociações (ia ( )MC,
da ALCA, e dos acordos de partenariado econômico UE-ACP.

Conclamamos à instauração de laços de cooperdcã() genuína entre
os povos e, nesse sentido, apoiamos a iniciativa 'Emilacando alternativas
2", a realizar-se em Viena, de 10 a 13 de maio, por ocasião (ia Cúpula
ele Chefes de Estado da América Latina e cia União Européia. Convocamos
todos para a V Cúpula da Dívida Social (-(1,i  Integração Latino-Americana,
a realizar-se em Caracas, nos dias 25 a 27 de maio de 2006.

Na VI Conferência Ministerial tia OMC, realizada na cidade cie
Hong Kong, de 1 3 a 18 de dezembro de 2005, ficou evidente que o
Sistema da OMC, longe de resolver os graves problemas económicos e
sociais de nossos países, tal como se proclama em seu preâmbulo, em
especial dos mais afetados pela assimétrica relação comercial, comitribtun
para incrementar a pobreza e as desigualdades entre nossos
favorecendo os poderosos interesses de poucos países em virtude cie
seu domínio conierc ia 1.

Nesse aspecto, os dados falam por si sós: mais de 80 países têm
hoje uma renda per capita inferior à que tinham há uma década ou
mais. A acumulação de riqueza é tal (1(10 as três pessoas mais ricas (io
mundo possuem unia fortuna superior ao PIB dos, 48 países mais pobres.
Mais de 3 bilhões de pessoas - a metade ia humanidade - vivem na
Pobreza com menos cie IJS$ 1 por dia. E ano após armo, crescem não só
as desigualdades entre regiões ricas e pobres, como também entre os
cidadãos (le uni 111(".>11)o país, inclusive de países ''desenvolvidos", (ouro
Estados Unidos e Grã-Bretanha.

Repudiamos as pressões exercidas para forçara abertura elos mercados
tios países em desenvolviment), obrigando-os a liberalizar seus serviços e
a reduzir seus direitos alfandegários sobre os produtos industrializados,
impedindo assim seu desenvolvimento tecnológico e industrial.
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Exiginios a supressão imediata de todos os mecanismos de SLIhSí(iiOS
à exportação de produtos agrícolas e reivindicamos OS direitos à SOI)erdi)Ia
alimentar dos povos. Consideramos a água como um direito humano,
por isso repudiamos sua privatizaçào.

Conclamamos os governos a enfrentar com responsabilidade o
flagelo das grandes epidemias (aids, tuberculose, gripe aviária), dando
prioridade à saúde pública e não aos lucros dos grandes laboratórios
farmacêuticos, e procedendo a uma reforma dos acordos sobre os direitos
do propriedade intelectual ligados ao comércio ( IRIPS).

Por isso, é tarefa de todos nós e tinia responsabilidade comum e
compartilhada lutar contra a imposição e a aplicação do modelo
capitalista neoliberal. Devemos comprometer-nos a garantir estruturas
sociais e econômicas acessíveis para todos em igualdade de condições,
a fazer os maiores esforços para implementar modelos de integração e
cooperação que beneficiem os povos. Esse é o caminho para alcançar as
metas de redução da pobreza, cia fome e (Ias enfermidades, assim como
para se conquistar a proteção e a promoção dos direitos políticos,
econômicos, sociais e culturais (ias pessoas em iodos os nossos países.
Trata-se principalmente cio ALBA, da SADC e cia Carta dos Direitos
Sociais, Econômicos e Culturais.

5 - Reafirmamos nosso compromisso com uma nova ordem de
relações internacionais e tini mundo multipolar, com a imediata revisão
das relações econômicas entre os países e os órgãos do sistema mundial
de governabi licia(le, considerando os diferentes níveis de
desenvolvimento social e econômico. Em alguns países, como na África,
a participação no comércio mundial é apenas de um por cento.

Acreditamos que as recentes catástrofes naturais estão demonstrando
o surginiento de mudanças climáticas preocupailtes cansadas pela ação cia
civilização humana devido à irracionalidade cio modelo de produção
capitalista e ás ações governamentais irresponsáveis. Por isso reiteramos
firnic'niente nosso apoio ao Protocolo (Id' Kyolo e a qualquer iniciativa
internacional que tenha por fim a proteção do meio ambiente através de
um novo modelo de desenvolvimento econômico, social e cultural
sustentável. Exortamos o Governo dos Estados Unidos a aderir a esse Tratado
Internacional tão importante.

Consideramos fundamental para a humanidade que os governos
nacionais elaborem políticas de Estado que visem preservar e recuperar
O i1)(iC) ambiente. Ratificamos também o direito pleno o soberano que
têm as nações da Amazônia e repudiamos qualquer tentativa imperialista,
ou cio entidade internacional, sobre elas.

6 - Reivindicamos a poderosa presença rios movimentos populares,
sujeitos importantes ia construção de alternativas que questionem
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íiriiiemoiite 0 It10(lel() c.)p)italkta PIO SIla tase de glol)alilação neolibc'ral.
Presença flJ (lI(a) Se (lest,i(Jfll 1)5 iilOViiliPr)tOÇ sociais, OS POVO S (
cOmtIilid,i(I iiidíií'ii,is (' 1),1I1VO . Dí'Sti( .11110', de maneira especial, a
vitória dos Seu((res l)opiii,iri' s na Bolívia e a eleição à presidência de seu
lider in(iigena Evo Morales.

Reiiheceinus a itita tia' mulheres para conseguir maior
participação nOS I)drIatl)eIltO S nacionais e stalais. Sua contribuição para
a democracia em sc'iis países e sua )uilrIl)1iiçO para dar a este mundo
rima política social e humanista. Saudamos a Presidente Michel le
Ba( helet, eleita democraticamente 110 Chile, e congratulamo-nos com a
sua vitória.

7 Nós, os (as) part ciç anles h Vi Fórum Parlamentar Mundial,
realizado 1105 (lias 26 e 27 de janeiro de 2006, na cidade cio Caracas,
República Boi iva riana de Venei nela, nos manifestamos contra a Lei
HR44t7, que puetende auturi/ar a (unstruçào de um muro ao longo da
fronteira entre México e Estados Unidos, e exigimos que se encontre
tinia soIuIç() para a emigração com base no Direito Internacional, e não
na niilitariiação, na força e na crjnunaliiação de inocentes.

Dei 1(110105 apresi'nlar em nossos respectivos parlanientos a
solicitação (le unia (le( laraçãc) (ii' r('1iúdiO d (SS,i k'i,Ai riïi,iïios que esse
muro (lesiiuivauu) s('ri,i 11111 iiioiitiuui('IiIl) «1(1 í.isc i'iiio e à intolerância.

O R,iuilut:auiuoç iiosso (oluipro liSS() de consolidar a rede
))arlauil(liI.ii iuiteruia( iuii.il, tomo uni espaço aberto às correntes (l('
))C'iisaullí'iito paia 0 ex,imlm( . ' profmiiido tl,is rm'laç(ii's, e dc' adotar unia agenda
comum, para o dehie e ulelini ào (e mnetanismos concretos que reflitam
('01 1101 pl,immo (14' •Içà() O m , lilinwnIo ile nossos povos (rente ao
init)erialm s uim() (' à "lii gl((I)alm/.içã() imm'olil>er.ml. Tal (Ou)VicÇO nos leva a
reivindicar deste 1 i 'iriini o iuipiilso .1 111)1 parlamentarismo social que
permita, tia rua e (1)111 (Is povos, retaier os tiIil(laIiientuS de nossas
(lemucr,i( i,i desde siu.is tm.ises. por meio da participação e do
prolagonuusuuo tiuinil.ir. Uni iml,umo de ação deve ser elaborado a partir
dessa proliusta.

Este Fórum mariu testa seu reconhecimento à longa lista de homens
e rillIllierps que tlerauii sua vida meIos ideais de construir uma sociedade
livre, justa e igual iiãria. 1 11 Ps mOi tal, rendemos homenagem a Scha(ik
Jorge Hauui la) ( uniu disse o raul (ir popular veneiuelano Ali Primera,
"os c tu? morrem pela vida não uo(leni ser chamados de mortos."

Caracas, 26 u' 27 (II' laumeurui de 2006, República Bolivariana de
Venezuela
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