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Informe de la 3ª Reunió Plenària del Fòrum UBUNTU

INTRODUCCIÓ
El 23 de setembre de 2004 es va celebrar al Palau del Parlament de Catalunya la 3a reunió plenària del
Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil - Fòrum UBUNTU.
Hi van participar més de 80 persones i organitzacions representants de la societat civil - participants o
observadors del Fòrum UBUNTU. També van participar en part de la reunió representants d'organitzacions
governamentals invitades pel Fòrum UBUNTU a la "Conferència internacional sobre la reforma de les
Nacions Unides i altres institucions internacionals" que es va celebrar al Fòrum de Barcelona 2004 el mateix
23 de setembre per la tarda i tot el 24.
La reunió es va iniciar amb un acte oficial d'inauguració que va comptar amb la participació del President
del Parlament de Catalunya (Ernest Benach), el Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya (Josep
Bargalló), el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (Josep Ferrer), Federico Mayor com a convocador de la reunió i Sara Longwe en representació dels participants del Fòrum UBUNTU.
Després de l'acte d'inauguració, va tenir lloc la presentació de l'informe del Secretariat per part de Josep
Xercavins, coordinador del Secretariat Ad Hoc del Fòrum UBUNTU. Després d'una pausa es va procedir a treballar en grups.
Grup A: Fòrum UBUNTU: Construir un fòrum de xarxes de la societat civil amb capacitat d'incidència.
Grup B: CAMPANYA MUNDIAL: estat, extensió i perspectives de la campanya.
Grup C: Revisió dels temes de finançament, comunicació i organització de les nostres iniciatives.
Un cop acabades les reunions dels grups de treball, es va tornar a reunir la plenària, on els relators van presentar els informes de cada grup1.
Es va tancar amb un breu acte de clausura en el qual va participar Carles Duarte, del Consell
d'Administració del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004; Jaume Pagès, Conseller Delegat del
Fòrum i Federico Mayor.
Un cop finalitzada la reunió es va fer una foto de grup i es va traslladar els participants al Fòrum Universal
de les Cultures, per assistir a la "Conferència internacional sobre la reforma de les Nacions Unides i altres
institucions internacionals".

1

Informes que, degudament revisats, formen el cos central d'aquest document.
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Grup de Treball A
Fòrum UBUNTU:
Construint un fòrum de xarxes de la societat
civil amb capacitat per catalitzar el canvi

Moderador: Manuel Manonelles, Secretariat, Fòrum Ubuntu
Relator: Miquel de Paladella, Executive Coordinator, Global Movement for Children
Participants: Mohammed Fayek, AOHR; Cyril Ritchie, WOCSOC; Gilberto Dupas, U. Sao Paulo; Herman
Spanjaard, IPPNW; Flavio Lotti, Peace Round Table; Lois Barber, EarthAction; Jennis Bruttus, 50 years is
enough; Minar Pimple, PDHERE/YUVA; Jonah Witkamper, GYAN; Antonio Papisca, U. Padua; Mario Busdachin,
UNPO; Ricardo Díez Hochleitner, Club of Rome; Gemma Adabba, IFCTU; Sara Longwe, FEMNET, Sari
Varpama, Citizen's Global Platform; Edoardo Greppi, WPF; Birgitta Dahl; Mohammed El Fatah Al Naciri,
League of Arab States; Gustavo Marin, Alianza/FPH; Arthur Muliro, SID; Jordi Armadans, IPB/Fundació per
la Pau; Èlia Susanna, Justice & Peace Europe.
Comentaris generals sobre el Fòrum Ubuntu i recomanacions
a) L'opinió general va ser que Ubuntu és un fòrum de xarxes absolutament necessari en el context actual.
És important, oportú i compta amb una enorme llista de participant i partidaris.
b) El principal repte d'Ubuntu és que el treball es tradueixi en sinergia. Això significa que la interacció entre
els diferents membres, amb el suport del Secretariat i la direcció del Sr. Mayor, ha de resultar en un major
impacte polític. Per això, és necessari que els participants s'involucrin més en el Fòrum integrant-lo en les
seves organitzacions i xarxes. Utilitzar Ubuntu com a part dels esforços de les nostres xarxes a favor de la
justícia social, l'equitat i la solidaritat és el factor d'èxit més important.
c) Existeix la necessitat de comptar amb la col·laboració de parlamentaris (en consonància amb els esforços del Secretariat en el Regne Unit) i les seves xarxes, mitjans de comunicació (com a participants, no
només per cobrir esdeveniments), i governs d'idees afins.
d) Es va establir la necessitat de definir el Fòrum Ubuntu. Es van fer les propostes següents:
Ubuntu pot tenir objectius a llarg termini, però necessita definir i centrar-se en determinar quin
ha de ser el primer pas pràctic possible. El programa actual és massa ampli i extens, per la qual
cosa és difícil impulsar la mobilització social. Per tant, existeix la necessitat de formar una aliança entorn d'un objectiu pràctic a curt termini que permeti catalitzar un canvi més gran i passar a
una segona etapa. Poden haver-hi diversos objectius assolibles sempre que podem formar més
aliances al seu voltant.
Es va debatre la necessitat de reformar estructures en lloc de polítiques. No obstant això, el grup
no va arribar a cap acord, ja que alguns consideren que formen part de la mateixa cosa i que
Ubuntu ha de centrar-se en ambdues.
El programa de 2005 és transcendental en relació a la Reforma de les NU. El 2005, Ubuntu ha de
treure partit de certs esdeveniments i oportunitats clau com ara la reunió del G8 en el RU (formalment centrada en qüestions de desenvolupament), la Cimera d'MDG a NY el setembre de 2005 i la
Trobada Ministerial de l'OMC a Hong-Kong. Existeix la necessitat de prendre posició en aquests esdeveniments i coordinar diversos programes per garantir la maximització dels nostres esforços.
La necessitat de convertir-nos en alguna cosa més que un grup de pressió global. La necessitat d'elaborar estratègies nacionals que exigeixin als governs actuar globalment.
5
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Declaracions d’Ubuntu
a) L'opinió general és que les declaracions són una eina útil per donar a conèixer el missatge d'Ubuntu. No
obstant això, en certes ocasions solen estar massa relacionades amb els esdeveniments i poden veure's com
oportunistes. El grup va suggerir elaborar declaracions en funció de tendències o processos entorn de
moments clau de l'any (vegeu el punt anterior) perquè la gent pugui entendre la relació entre els esdeveniments i la necessitat de reformar les institucions internacionals.
b) Les declaracions també poden recolzar-se en dades obtingudes d'investigacions que hagin dut a terme
participants d'Ubuntu. Per què no utilitzar Ubuntu per promoure certs missatges clau que poden fer circular membres de la iniciativa? Aquest és el tipus de sinergia que proposem. El seu abast té moltes
possibilitats.
Secretariat
Va haver-hi un reconeixement general de la valuosa tasca que està realitzant el Secretariat amb recursos
molt limitats. Es va suggerir que el terme "Secretariat" reemplaci definitivament el de "Secretariat Ad Hoc".
Conclusió
L'èxit d'Ubuntu fins ara es basa principalment en l'excel·lent treball del Secretariat i la direcció del Sr.
Mayor. Però d'ara endavant, està a les mans de les xarxes participants d'Ubuntu. La capacitat d'influir
d'Ubuntu depèn dels seus membres. Per això, és necessari integrar Ubuntu a les nostres xarxes i al nostre
treball.
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Grup de Treball B
CAMPANYA MUNDIAL:
Estat, extensió i perspectives
de la campanya

Moderadora: Núria Molina Gallart, Secretariat, Fòrum UBUNTU
Relator: Eduardo Estévez, Confederación Mundial del Trabajo
Participants: Renata Bloem, CONGO; Rob Wheeler; Tomas Verba, Forum 2000; Sean O'Siochru, CRIS
Campaign; Lorna Gold, CIDSE; Markus Brun, CIDSE; Nadia Johnson, WEDO; Patricio Rodé, Pax Romana;
Cândido Grzybowski, IBASE; Sergi Rovira, Centre UNESCO Catalunya; Luz Velásquez, Red Latinoamericana
de Estudios Ambientales Urbanos; Jon Arrieta, UNESCO Etxea; Richard Falk, Princeton University; Samir
Amin, Forum du Tiers Monde; Olivier Kampala; Aureliargemí, CONSEU/CIEMEN; Mònica Sabata, CONSEU/CIEMEN; Chico Witaker; Michael Strauss; José Olivio Oliveira, CIOSL.
Informe del debat
Gran part del debat del grup de treball sobre "Estat, extensió i perspectives de la Campanya Mundial per a
la profunda reforma del sistema d'institucions internacionals" va versar sobre les estratègies necessàries per
optimitzar la sensibilització de l'opinió pública en relació als temes de la campanya.
Una de la preguntes claus de la discussió va ser precisament la de com hauríem de transmetre el missatge als ciutadans per implicar plenament l'opinió pública i els grups de base a la campanya.
1. En aquest sentit, es va discutir la necessitat d'implicar les xarxes que promouen la campanya (xarxes
d'organitzacions de la societat civil, organitzacions sindicals internacionals, món acadèmic, etc.) en la
transmissió dels seus continguts, i es va dir que aquestes xarxes haurien d'incorporar aquesta temàtica a la
seva agenda i, sobretot, al seu treball quotidià. Es va considerar que aquesta estratègia era la més eficaç
per entendre la necessitat i les propostes de reforma entre els públics més propers a cada una de les xarxes promotores de la campanya mundial.
2. Diferents participants van insistir en la necessitat que la campanya descendís dels cercles dels experts
en aquest tema fins a les organitzacions de base i els ciutadans perquè la campanya fos realment efectiva
quant a la consecució final dels seus objectius.
3. Per això, es van proposar diàlegs comunitaris sobre els temes de reforma, que permetrien participar als
ciutadans en la definició de propostes específiques sobre la reforma, tant a nivell global com regional i
local. Un dels medis suggerits per mantenir els diàlegs comunitaris va ser, òbviament, Internet (e-forums).
4. Així mateix, es va proposar desenvolupar materials pedagògics per distribuir entre les organitzacions perquè els fessin arribar a les seves audiències més pròximes.
5. També es va proposar la creació de comitès de campanya a nivell subcontinental per recollir les sensibilitats i les propostes de reforma de la governabilitat global pròpies de les diferents regions.
6. Es va insistir que els temes escollits havien de tenir sentit i comptar amb el suport dels ciutadans i que,
a més a més, havien de cridar l'atenció dels medis de comunicació.
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També es va parlar de la necessitat d'establir aliances estratègiques amb diferents actors, tant locals com
globals.
1. Les xarxes de la societat civil involucrades en la campanya, com s'ha dit anteriorment, van ser reiteradament esmentades com a actors principals amb qui construir aliances per a l'extensió de la campanya.
2. També es va proposar establir contacte amb les xarxes de petites i mitjanes empreses i professionals amb
una visió de responsabilitat social empresarial, que no comparteixen les estratègies de les grans corporacions transnacionals.
3. D'altra banda, es va fer al·lusió a la importància d'establir contacte, i eventualment aliances, amb els
parlamentaris i, en concret, amb les comissions parlamentàries encarregades de temes significatius per a
la campanya com afers exteriors, comerç internacional, etc.
4. Així com amb entitats polítiques subestatals, que tampoc gaudeixen de representació formal a la majoria d'institucions internacionals.
5. Van merèixer una menció especial les organitzacions regionals i subregionals com ara la Unió Africana,
la Lliga Àrab, el MERCOSUR o el Moviment dels No Alineats.
La discussió també es va centrar en la part substantiva, és a dir, quins missatges haurien de transmetre's.
1. Diversos participants del grup de treball van insistir que les propostes que transmeti la campanya haurien de ser concretes i específiques per aconseguir una major implicació de la ciutadania en un tema com
el de la reforma que, per la seva naturalesa, tendeix a estar allunyat dels debats polítics més habituals
entre l'opinió pública.
2. Més concretament, alguns dels temes específics que es van mencionar van ser els del finançament de les
Nacions Unides, els processos de presa de decisió de les institucions internacionals i el vincle entre les NU,
les institucions de Bretton Woods (Banc Mundial i Fons Monetari Internacional) i l'Organització Mundial del
Comerç. Així mateix, es va fer al·lusió a la importància dels canvis en la legislació internacional, la sobirania nacional i la democratització.
3. La idea de coherència de les polítiques econòmiques i comercials mundials respecte dels drets humans,
laborals, socials i mediambientals va ser proposada com una bona idea amb força per concretar el missatge de la campanya mundial.
4. A més a més, es va subratllar que els problemes polítics als quals la campanya fa referència s'haurien de
fer front des d'una perspectiva ètica comuna que impulsi la reforma. En aquest sentit, es va remarcar la
importància de prioritzar la globalització dels drets humans individuals i col·lectius.
5. Aquests temes no es van mencionar a l'atzar, sinó que constitueixen una elecció estratègica ja que la consecució d'algunes de les reformes proposades en aquests àmbits podria tenir una repercussió important
sobre altres aspectes de la governabilitat global.
També s'ha recalcat la necessitat de contextualitzar la campanya en el moment històric actual, que
alguns participants van definir com d'"emergència política global". Diversos participants van reiterar que el
context històric en què vivim és molt preocupant i que la campanya ha de tenir en compte aquests fets. La
reforma no és una qüestió que hauria de tractar-se al buit, sinó que ha de respondre precisament a la necessitat de contribuir amb solucions als greus problemes del món.
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Potenciar la influència de les xarxes
Comentaris de Seán Ó Siochrú; Communication Rights in the Information Society (CRIS)
Crec que serà important que UBUNTU obtingui més aportacions de les diferents xarxes que té associades.
Tanmateix, moltes d'aquestes xarxes (encara que no totes) no s'ocupen de la governança en l'àmbit macroglobal de l'Assemblea General, el Consell de Seguretat, la reforma de Bretton Woods, etc., sinó que se
centren en l'àmbit immediatament inferior, com ara els aspectes específics de la governança de les agències especialitzades i de les diferents agències multilaterals. Crec que seria bo que UBUNTU es dediqués a
aquests aspectes a partir d'una idea o un plantejament temàtic.
Ho explicaré tot seguit analitzant com funciona (en teoria) la campanya CRIS.
Al començament els membres de la campanya CRIS, quan actuen en la campanya nacional, ho fan motivats
per allò que veuen que passa en els mitjans de comunicació de les seves localitats i països. Tanmateix, aviat
s'adonen que aquests problemes no es poden resoldre treballant únicament a escala local o nacional. També
han de tenir en compte la dinàmica a l'interior d'organitzacions com ara l'OMC (Organització Mundial del
Comerç) (audiovisuals, drets d'autor, telecomunicacions), la UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions)
(telecomunicacions), l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) (drets d'autor), la UNESCO
(diversitat cultural), la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (administració dels
recursos d'Internet), etc. Per tant, actuem en aquest àmbit.
Però al cap d'un temps ens adonem que la governança d'aquestes organitzacions és un problema, tant en el
sentit més restringit que la societat civil té poca cosa a dir-hi, com també en termes globals, perquè els
seus principals impulsors són els governs del Nord i els interessos empresarials. Així doncs, els militants de
CRIS s'interessen per la governança en aquestes organitzacions.
Tot i que veig que hi ha unes relacions entre les falses aparences de les organitzacions de Bretton Woods
i la feblesa de les diferents organitzacions a l'hora de generar una estructura de governança per als mitjans
i les comunicacions que promogui el desenvolupament social i de les persones, tot plegat és molt vague.
Així, resulta difícil fins i tot per a la Campanya CRIS relacionar els temes de la governança macroglobal amb
les nostres principals àrees d'interès. I crec que UBUNTU ha de ser capaç d'establir aquesta relació per tal
de motivar les xarxes perquè es posin en marxa definitivament i pressionin els seus governs. Dit en termes
pràctics, si des de CRIS International hem de demanar a les nostres organitzacions CRIS locals que exerceixin com a grups de pressió pel que fa a l'estructura de la governança global, hem de ser capaços de
vincular-les als principals interessos de CRIS. I el mateix es pot dir de les altres xarxes.
Per tant, la proposta que vaig plantejar era que UBUNTU treballés, conjuntament amb una associació integrada per altres xarxes (com ara CRIS), un tema referit a la governança, formulant declaracions de
principis, organitzant reunions, promovent publicacions i recursos, etc. Un exemple d'aquesta mena de
temes podrien ser els drets de propietat intel·lectual. Els drets d'autor i les patents constitueixen una àrea
en què les actuals estructures de governança són insuficients per a la població en una diversitat de camps:
des dels medicaments fins als coneixements autòctons i els mitjans de comunicació / drets d'autor.
Així doncs, suggereixo que UBUNTU assumeixi un paper primordial en l'aglutinació de xarxes interessades
en plantejaments temàtics i que se centri en els aspectes de la governança. El resultat podria ser una declaració de principis i una conferència, així com activitats de recerca sobre les relacions específiques entre
els problemes d'aquestes àrees i les deficients estructures de governança.
Això és tot. Gràcies de nou.
Sean
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Grup de Treball C
Revisió dels temes de finançament, comunicació
i organització de les nostres iniciatives

Moderador: Lluís Miret, Secretariat, Fòrum UBUNTU
Relator: Fatma Alloo; DAWN
Participants: Álvaro Devai, Epsilon; Carles Duarte, Fundació Jaume I; Fèlix Marti, Insitut Linguapax; Marti
Oliviella, Alianza/Nova.
Informe del debat
El primer fet que es va destacar en el debat va ser la falta de participació en el grup de treball i que la
majoria de participants eren catalans. En cap moment es va establir un ordre en el debat dels diferents
punts per tractar-se de forma íntimament relacionada, però es van recalcar especialment els aspectes de
finançament.
En primer lloc, es va fer un repàs exhaustiu del treball de captació de fons realitzat pel Secretariat Ad Hoc.
Després de constatar la dificultat d'aconseguir fons i que gran part d'ells provinguin d'organismes públics es
va apostar per la necessitat de diversificar la seva procedència. En aquest sentit, es va apuntar la possibilitat d'obrir un procés de quotes per part dels participants del Fòrum UBUNTU tenint en compte les
possibilitats de cada organització.
També es va considerar la possibilitat de crear una Comissió Econòmica formada per participants del Fòrum
UBUNTU i personalitats de la societat civil reconegudes per la seva tasca en la gestió o en les polítiques
econòmiques. Aquesta comissió seria l'encarregada d'establir les línies d'actuació en els temes de captació
de fons i donaria credibilitat i projecció. Aquesta comissió podria reunir-se, i invitar a formar-ne part, amb
mecenes o directius de fundacions per desenvolupar les línies de finançament adients, i amb experts en
campanyes mediàtiques per conceptualitzar les nostres.
Pel que fa als aspectes de la comunicació, es va destacar la necessitat de realitzar algun o alguns actes
d'especial rellevància comunicativa: hem d'intentar que personalitats que estiguin associades a la política
per a un món més just, personalitats populars de cada regió, personalitats dels Fòrums Socials Mundials,
actors, directors de cine, cantants, etc., s'incorporin a la campanya per aconseguir els objectius que perseguim. La tasca és gran i requereix un gran esforç, però hem d'aconseguir que el nostre missatge sigui alt
i clar.
També es va donar el vist-i-plau al treball que està desenvolupant el Secretariat Ad Hoc quant l'ús de les
noves tecnologies com a eina de comunicació i s'esperen resultats positius d'una pròxima campanya de recollida de firmes a través dels SMS dels telèfons mòbils.
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Fotos

Acte d’obertura. Foto UPC

Detall de l’acte d’obertura. Foto UPC

Grup de treball A

Grup de treball B

Grup de treball C

Detall de l’acte d’obertura. Foto UPC
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Llista de participants convidats

Adaba, Gemma
Adeleye-Fayemi, Bisi
Alhdaleff, Giampero
Alloo, Fatma
Amin, Samir
Armadans, Jordi
Arrieta, Jon
Barber. Lois
Belil, Mireia
Bloem, Renata
Brun, Markus
Brutus, Dennis
Bullard, Nicola
Busdachin, Marino
Canals, Purificació
Carreras, Ignasi
Casado, Fernando
Chiriboga, Manuel
Colomines, Agustí
Dahl, Birgitta
Dawkins, Kristin
Desai, Nitin
Diez-Hochleitner, Ricardo
Dodds, Felix
Duarte, Carles
Dupas, Gilberto
Elfverson, J. Christer
Elias, Victoria
Estévez, Eduardo
Évrard, Jean Pol
Falk, Richard
Fayek, Mohammed
Federer, Juan Francisco
Ferrer Llop, Josep
Foster, John
Garcia-Delgado, Vicente
Garrison, Jim
Gateau, Elisabeth
Gold, Lorna
Greppi, Eduardo
Grono, Nick

International Confederation of Free Trade Unions - ICFTU
AWID Association for Women's Rights in Development
SOLIDAR
Development Alternatives with Women for a New Era DAWN
Forum du Tiers Monde
International Peace Bureau
UNESCO Etxea
EarthAction
Fòrum 2004
CONGO Conf. of NGOs in consultative with UN
Swiss Catholic Lenten Fund/CIDSE
50 years is Enough
Focus on the Global South
Unrepresented Nations and Peoples Organisation
IUCN The World Conservation Union
Intermon Oxfam (Oxfam International)
MDGs Campaign
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Centre UNESCO Catalunya
Panel of Eminent Persons on Civil Society and UN Relationships
Institute for Agriculture and Trade Policy
Helsinki Process on Globalisation and Democracy
Club de Roma
UNED-UK
Escriptor
Instituto d'Estudios Avançados
Club de Madrid
Centre for Environment and Sustainable Development
World Confederation of Labour
Caritas Internationalis
Princeton University
The Arab Organization for Human Rights
Center of War/Peace Studies
Rector Universitat Politècnica de Catalunya
The North-South Institute
CIVICUS
State of the World Forum
United Cities and Local Governments
Trocaire /CIDSE
World Political Forum
ICG The International Crisis Group
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Grzybowsky, Cándido
Guerreiro, Antonio
Hanfstaengel, Eva-Maria
Hautala, Heidi
Iglesias, Jaume
Jhamtani, Hira
Johnson, Nadia
Kambala, Olivier
Lavoie, Mario
Likhotal, Alexander
Longwe, Sara
Lotti, Flavio
Marco, Guido di
Marin, Gustavo
Martí, Fèlix
Martin, Nigel
Mataró, Àngels
Mayor, Federico
Mbogori, Ezra
Migiro, Asharose
Mjenga, Omary
Molas, Alba
Mpungwe, Ami
Muliro, Arthur
Murto, Charles
Mustonen, Juha
Muthoni Wanyeki, Lynn
Naciri, Mohamed El Fatah
Naidoo, Kumi
Nieto, Jorge
Oder, Judith
O'Donohue, Jonathan
Oliveira, José Olivio
Olivella, Martí
Oliveres, Arcadi
O'Siochrú, Sean
Pace, Bill
Pagès, Jaume
Paladella, Miquel de
Pamlin, Dennis
Papisca, Antonio
Parés, Maria Josep
Pettifor, Ann
Pimple, Minar
Platz, Daniel
Polet, Yonnec
Powell, Jeff
Prera, Anaisabel
Ramentol, Santiago

IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
Ministry of Foreign Affairs of Brazil
Consultant to the UN FfD Office
MP
President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
Third World Network
WEDO Women's Environment and Development Organization
CIPAC Centre International pour la Paix en Afrique Centrale
FIM Forum Internation of Montréal
Green Cross Internacional
FEMNET The African Women's Development and Communications
Tavola della Pace
Former President of Malta and of the UN General Assembly
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
Linguapax Institute
FIM Forum International de Montréal
Asociación Naciones Unidas España - Latinoamérica
Reflection and Dev. Centre for NGOs in East. and South. Africa
Tanzanian Minister for Communitty Development
Tanzanian Ministry for Foreign Affairs
Coordinadora Catalana de Fundacions
Ambassador of Tanzania
SID Society for International Development
Ambassador of Finland
Helsinki Process on Globalisation and Democracy
Africa Women's Development and Communication Network
League of Arab States
CIVICUS
Centro Internacional para una Cultura Democrática
Interights
Amnesty International
ICFTU Inter. Confederation of Free Trade Unions
Alliance for a Responsible, Plural and United World
Justice & Peace Europe
CRIS Communication Rights in the Information Society
World Federalist Movement
Forum 2004
Global Movement for Children
World Wildlife Fund
Università di Padua
International Campaign to Ban Landmines
New Economics Foundation
PDHRE The People's Movement for Human Rights Education
Financing for Development Office, UN
Global Progressive Forum
Bretton Woods Project
Fundación Cultura de Paz
Universitat Autònoma de Barcelona
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Rantakari, Ilari
Rasimelli, Giampiero
Rasmussen, Paul N.
Requejo, Ferran
Ritchie, Cyril
Rodé, Patricio
Rojas, Oscar De
Sanchís, Norma
Santana, Pedro
Sauquet, Michel
Savio, Roberto
Schroeder, Frank
Sehm Patomäki, Katarina
Shetty, Salil
Soares, Mario
Spanjaard, Herman
Strappazzon, Ángel
Strauss, Michael
Swenarchuk, Michelle
Tandon, Rajesh
Traoré, Aminata
Vázquez, Monika
Velásquez, Luz Estela
Vidal-Beneyto, José
Vrba, Tomáš
Whitaker, Chico
Wittkamper, Jonah
Woods, Ngaire

Helsinki Process on Globalisation and Democracy
EURALAT
Global Progressive Forum
Universitat Pompeu Fabra
WOCSOC World Civil Society Conference
Pax Romana ICMICA
Financing for Development Office, UN
International Gender and Trade Network
EURALAT
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
Inter Press Service
Friedrich Ebert Stiftung
NIGD Network Institute for Global Democratization
MDGs Campaign
Fundaçao Mario Soares & former President of Portugal
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
MOCASE - Vía Campesina
Earth Media
Canadian Environmental Law Association
PRIA Participatory Research in Asia
Writer
UNESCO Etxea
Coord. Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos
Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet
Forum 2000
Justiça e Paz
Global Youth Action Network
Oxford University
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ANNEX III
Ordre del dia de la reunió

08.30 h

Arribada al Parlament de Catalunya

09.00 h

Acte oficial d'inauguració amb la participació del President del Parlament, Ernest Benach;
el Conseller en Cap, Josep Bargalló; el rector de la UPC, Josep Ferrer; Federico Mayor; i,
en representació dels participants, Sara Longwe

10.00 h

Descans i cafè

10.10 h

Presentació de l'Informe d'activitats del Fòrum UBUNTU des de la seva creació: direcció i
propostes de treball de cara al futur, a càrrec de Josep Xercavins, coordinador del
Secretariat Ad Hoc

10.30 h

Grups de treball sobre els principals aspectes de l'informe i sobre la direcció i les propostes de treball de cara al futur
A) Fòrum UBUNTU: construir un fòrum de xarxes de la societat civil amb capacitat
per incidir
- Moderador: Manel Manonelles
- Relator: Miquel de Paladella; Global Movement for Children
B) CAMPANYA MUNDIAL: estat, extensió i perspectives de la campanya
- Moderadora: Núria Molina
- Relator: Eduardo Estévez; Confederació Mundial del Treball
C) Revisió dels temes de FINANÇAMENT, COMUNICACIÓ i ORGANITZACIÓ de les
nostres iniciatives
- Moderador: Lluís Miret
- Relatora: Fatma Alloo; DAWN

12.00 h

Resum, a càrrec dels relators, dels debats dels grups de treball. Primeres conclusions i
propostes de futur

12.45 h

Cloenda, a càrrec de Jaume Pagès, conseller delegat del Fòrum Barcelona 2004;
Carles Duarte, membre del Comitè d'Administració del Fòrum Barcelona 2004, i
Federico Mayor

13.00 h

Foto de grup
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ANNEX IV
Context i objectius de la reunió

El Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil - UBUNTU va sorgir com a resposta a la crida realitzada per
Federico Mayor Zaragoza a diversos actors de la societat civil mundial a finals de l'any 2000. L'abril de 2001
i el març de 2002, van tenir lloc a Barcelona dues reunions amb representants de la societat civil de tot el
món que van constituir el Fòrum UBUNTU. D'ençà d'aquest moment, personalitats, intel·lectuals, organitzacions internacionals, persones del món de la universitat i la comunicació treballen per federar esforços i
construir ponts de diàleg en defensa de la pau, la democràcia, el desenvolupament sostenible i els drets
humans.
L'objectiu és coordinar veus que, juntes però diverses, puguin assolir la magnitud apropiada per ser
escoltades i fer possible la presència del "sentit humà" a l'acció política, social, cultural i econòmica
mundial. Davant de l'especial gravetat dels problemes actuals, el Fòrum UBUNTU pretén promoure la construcció d'un món més humà, just, pacífic, divers i sostenible, i contribuir a la transició d'una cultura de
força vers una cultura de pau, diàleg i solidaritat. I, amb l'objectiu d'avançar vers l'assoliment d'aquests
objectius, la 2a reunió plenària del Fòrum UBUNTU -març de 2002- va decidir llançar la "CAMPANYA MUNDIAL PER A UNA PROFUNDA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS" que, des
d'aleshores, ha esdevingut una de les seves activitats principals.
En el context del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004, el Fòrum UBUNTU organitza una conferència sobre la Reforma de les Nacions Unides i altres institucions internacionals, cosa que fa possible
que molts participants d'UBUNTU estiguin a Barcelona els dies 23 i 24 de setembre. Això dona l'oportunitat
de celebrar la 3a reunió plenària del Fòrum UBUNTU al Parlament de Catalunya durant el matí del 23 de
setembre, amb l'objectiu d'avaluar la feina feta i les fites assolides, i discutir les direccions i propostes
de treball de cara al futur.
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ANNEX V
Informe del Secretariat Ad Hoc del Fòrum Mundial de
Xarxes de la Societat Civil - UBUNTU

3A REUNIÓ PLENàRIA DEL FÒRUM
MUNDIAL DE XARXES DE LA
SOCIETAT CIVIL - UBUNTU
Dijous 23 de Setembre 2004
9 h - 13 h

"L'ultima cosa que jo desitjaria és que algun dels nostres descendents, d'aquí uns anys, mirés enrere i ens menyspreés perquè vam poder fer tantes
coses, però no ens hi vam atrevir. Hem d'atrevir-nos a buscar el com, el
perquè i el per què estem d'acord. D'aquesta manera, podrem buscar
junts solucions alternatives i noves maneres de gestionar els reptes del
món. Ser diversos és la nostra riquesa, actuar units serà la nostra força".
(Federico Mayor Zaragoza; 02-04-01; Reunió constitutiva d'UBUNTU).
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Índex de l’informe:

0. CONTEXT, OBJECTIUS I PROCEDIMENTS DE LA 3a PLENÀRIA
1. FÒRUM UBUNTU: DOCUMENTS I REALITATS
1.1 El document fundacional d'UBUNTU (resum)
1.2 Algunes dades com a mostra de l'activitat realitzada
1.3 Els comunicats del Fòrum UBUNTU a l'opinió pública mundial
1.3.1 Sobre els comunicats del Fòrum UBUNTU
1.3.2 Els comunicats del Fòrum UBUNTU i el sistema de presa de decisions
1.4 Resum d'algunes altres activitats / realitats significatives - pel què fa
al treball en xarxa- després de 4 anys d'existència
2. FÒRUM UBUNTU: CONSTRUIR UN FÒRUM DE XARXES DE LA SOCIETAT CIVIL AMB CAPACITAT D'INCIDÈNCIA
2.1 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP A) durant la 3ª reunió plenària
3. CAMPANYA MUNDIAL PER LA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS:
DOCUMENTS I REALITATS
3.1 El llançament de la campanya i els primers documents
3.2 De Johannesburg (setembre 2002) a Porto Alegre (gener 2003): la presentació i els objectius
de la campanya
3.3 El Manifest de la Campanya i el començament del procés de recollida de signatures (2003-2004)
3.4 L'anàlisi i l'elaboració de propostes de reforma (2003-2004) i la Conferència del 23 i 24 de
setembre en el context del Fòrum 2004
3.5 Signatures recollides; penetració, presència i visibilitat al món
4. LA CAMPANYA MUNDIAL: ESTAT, EXTENSIÓ I PERSPECTIVES DE LA CAMPANYA; MOBILITZAR LA
CIUTADANIA I L'OPINIÓ PÚBLICA MUNDIAL AL SEU VOLTANT!
4.1 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP B) durant la 3a.
reunió plenària
5. FINANÇAMENT, COMUNICACIÓ I ORGANITZACIÓ: DOCUMENTS I REALITATS
5.1 Finançament
5.2 Comunicació (interna i externa)
5.3 Organització
6. REVISIÓ DELS TEMES DE FINANÇAMENT, DE COMUNICACIÓ I D'ORGANITZACIÓ DE LES NOSTRES
INICIATIVES
6.1 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP C) durant la 3a.
reunió plenària
7. EPÍLEG
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0. CONTEXT, OBJECTIUS I PROCEDIMENTS DE LA 3a PLENÀRIA

0.1 En el context del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004, el Fòrum UBUNTU organitza, dins
del diàleg "Contribuint a l'Agenda Global", un itinerari - una conferència - sobre la Reforma de Nacions
Unides i d'altres institucions internacionals, que fa possible que molts participants, observadors i amics
d'UBUNTU estiguin a Barcelona els dies 23 i 24 de setembre. Això dóna la oportunitat de reunir la 3ª plenària del Fòrum UBUNTU, al Parlament de Catalunya, durant el matí del 23 de setembre, amb l'objectiu
d'avaluar la feina feta, les fites assolides, i, sobretot, discutir les direccions i les propostes de treball
de cara al futur.
0.2 Disposem d'un informe presentat pel Secretariat Ad Hoc i enviat anticipadament als assistents, del qual
se'n subratllaran inicialment els aspectes principals davant de la plenària de la reunió, per passar després
a una discussió en grups de treball, organitzats al voltant dels punts 2, 4 i 6 de l'informe, i una posada
en comú final -a partir dels informes dels relators dels grups- que, com és habitual en el Fòrum UBUNTU
haurà de donar lloc a un document resultat de la reunió que, elaborat pel Secretariat, es discutirà i s'aprovarà virtualment a posteriori.
0.3 Aquesta és la ocasió oportuna per agrair a totes les persones, iniciatives i institucions que han fet i fan
possible l'existència del Fòrum UBUNTU, de la Campanya Mundial i, en concret ara, la realització d'aquesta la seva tercera reunió plenària.
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1. FÒRUM UBUNTU: DOCUMENTS I REALITATS
1.1 El document fundacional d'UBUNTU (resum)

"A finals de 2000, Federico Mayor Zaragoza va fer una crida a diversos actors de la societat civil mundial...
"El segle XXI es troba enfront d'un procés de "globalització" que, mitjançant acords, fusions i treball conjunt de xarxes internacionals de grans empreses financeres, industrials i de serveis influeix sobre la resta
del món. Aquesta situació planteja la necessitat que un altre actor principal del context internacional,
l'anomenada "societat civil", s'articuli globalment a fi d'incidir en els grans temes de l'agenda mundial que
l'afecten quotidianament.
L'objectiu primer és federar esforços, construir ponts de diàleg i comunicació entre personalitats i
intel·lectuals, organitzacions i institucions internacionals, persones dels móns de la universitat i la comunicació, etc.
Es tracta de construir una xarxa de xarxes, un moviment de moviments, on tots junts però diversos teixeixin estructures i espais d'opinió i de trobada que permetin treballar per la defensa dels valors i els
principis que sustenten la vida en democràcia, i atènyer així un veritable desenvolupament humà a escala planetària, que garanteixi l'harmonia amb la natura i la diversitat cultural."
...que va donar lloc a la convocatòria de dues reunions constitutives (abril 2001 i març 2002). A la primera es va prendre la decisió de crear el FÒRUM MUNDIAL DE XARXES DE LA SOCIETAT CIVIL - UBUNTU.
UBUNTU és una antiga paraula africana per designar humanitat - compartir, tenir en compte i estar en harmonia amb tota la creació. Com a ideal, promou la cooperació entre individus, cultures i nacions.
OBJECTIUS FINALS; VISIÓ I MISSIÓ
1 L'objectiu finals de la iniciativa UBUNTU és, davant de l'especial gravetat dels problemes actuals, promoure la construcció d'un món més humà, just, pacífic, divers i sostenible, contribuint a la transició
de d'una cultura de força i d'imposició a una cultura de pau, diàleg, justícia, equitat i solidaritat. Per
això, caldrà dotar-se de nous procediments i institucions de governabilitat democràtica mundial a totes
les escales (reforma dels existents i/o nova creació) que, amb altres actors, contemplin sempre la participació activa de la "societat civil".
OBJECTIUS INSTRUMENTALS; PRIORITATS
2 Trobar espais i mètodes de treball conjunts mitjançant els quals xarxes, persones i organitzacions diverses de la societat civil mundial ajuntin les seves veus, elaborin propostes i organitzin accions concretes
conjuntes
3 Amplificar la veu de la societat civil i reforçar el paper de les organitzacions existents. Per això la iniciativa UBUNTU pretén:
a) Tenir una perspectiva holística i global, més que específica, temàtica o local.
b) Realitzar accions conjuntes - comunicats, campanyes, etc. - de les organitzacions participants
de la iniciativa, com acció informativa permanent a la ciutadania sobre els grans temes de l'agenda mundial
c) Configurar capacitats de diàleg, de pressió i d'incidència de la societat civil davant dels governs,
les organitzacions internacionals, els poders econòmics i els mitjans de comunicació."
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1.2 Algunes dades com a mostra de l'activitat realitzada

Des de llavors més de 75 xarxes de la societat civil mundial (xarxes d'ONGs, d'institucions acadèmiques,
de fundacions, etc.) i prop de 30 personalitats, intel·lectuals, gent del món de l'acadèmia i del món de
la comunicació han esdevingut participants o observadors d'aquest Fòrum UBUNTU*, que ha emès 16
comunicats a l'opinió pública mundial, que ha organitzat i/o assistit activament, durant aquests quatre
darrers anys, a més de 50 actes relacionats amb les dinàmiques de la societat civil mundial i/o de les institucions internacionals i que, fonamentalment, ha llançat la "Campanya Mundial per a una Profunda
Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals".

* D'acord amb el document de presentació/definició del Fòrum UBUNTU "els Participants del Fòrum són
totes les organitzacions i/o persones que, a partir del procés constituent, vulguin participar en ell i assumeixin l'essència d'aquest document. La sobirania del Fòrum UBUNTU resideix en els seus participants".
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1.3 Els comunicats del Fòrum UBUNTU a l'opinió pública mundial

. Matances a l'Iraq i Palestina ... Prou!
21 maig 2004
. No a la guerra, si a la pau; no a la política de l'administració Bush
11 febrer 2004
. Refundem la OMC dins de les NU
2 octubre 2003
. Carta Oberta al President Bush: No a la guerra contra l'Iraq
4 febrer 2003
. La tragèdia del Prestige reclama la Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals
27 novembre 2002
. Davant de l'alarmant evolució de la política internacional
7 octubre 2002
. Necessitat urgent d'assegurar la nutrició a tota la família humana
3 juliol 2002
. Davant de l'unilateralisme en la política internacional
31 maig 2002
. Mesures per a la sanció de pràctiques de clonació humana
12 abril 2002
. Davant de la progressiva militarització del conflicte en el Pròxim Orient
19 maig 2002
. Monterrey: Mesures resolutives contra la injustícia i la pobresa al món
18 març 2002
. Pau i seguretat: valors i propostes
14 desembre 2001
. Davant de l'atemptat terrorista als Estats Units
17 setembre 2001
. Davant de la situació a Gènova
20 juliol 2001
. Comunicat en el Dia Mundial del Medi Ambient
5 juny 2001
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1.3.1 Sobre els comunicats del Fòrum UBUNTU

. D'acord amb els objectius i la missió contemplada en el seu document fundacional, un dels objectius instrumentals d'UBUNTU és "realitzar accions conjuntes - comunicats, campanyes, etc. - de les organitzacions
participants de la iniciativa, com acció informativa permanent a la ciutadania sobre els grans temes de l'agenda mundial".
. Els comunicats emesos durant aquests quatre anys han contribuït a fer realitat la crida inicial de Federico
Mayor a finals del 2000: "És per això que totes les veus han d'unir-se de manera que atenyin la magnitud
apropiada per ser escoltades, i fer possible la interacció que afavoreixi la presència del "sentit humà" a
l'acció política, social, cultural i econòmica".
. D'altra banda han servit, fonamentalment, per anar identificant quin era i és "el llenguatge i la visió comuna" que "unia i uneix en la diversitat" les veus dels participants del Fòrum UBUNTU.

Arribar a qualsevol guerra és sempre un pas enrere. És un fracàs
de la democràcia, del desenvolupament, de l'entesa: una derrota per a tota la humanitat...

1.3.2 Els comunicats del Fòrum UBUNTU i el sistema de presa de decisions

. D'acord, una vegada més, amb el document fundacional del Fòrum UBUNTU:
"Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible; en defecte, per majoria simple dels participants. Les decisions preses no són mai vinculant per les minories. Qualsevol decisió i/o
manifestació pública de la iniciativa anirà acompanyada d'una llista que inclogui exclusivament els
participants que hagin votat a favor o s'hi hagin adherit."
Amb aquest sistema de presa de decisions i amb el Secretariat Ad Hoc actuant com a sistema de "vasos
comunicants" entre els participants, observadors i amics del Fòrum UBUNTU, més de 100 personalitats
i/o organitzacions internacionals diferents han signat algun dels 16 comunicats del Fòrum UBUNTU
que, normalment, han comptat amb una trentena de signatures per terme mig.
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1.4 Resum d'algunes altres activitats / realitats significatives -pel què fa al treball en
xarxa- després de 4 anys d'existència

. El Secretariat Ad Hoc del Fòrum UBUNTU, amb la col·laboració de diversos dels participants i amics del
fòrum, ha estat sempre molt present en les dinàmiques de la societat civil mundial i, molt especialment,
del Fòrum Social Mundial. S'ha assistit a totes les seves edicions mundials (Porto Alegre 2001, Porto Alegre
2002, Porto Alegre 2003 -amb un acte amb Federico Mayor, Adolfo Perez Esquivel, Sara Longwe, Roberto
Savio, Renata Bloem, Eduardo Estevez, Flavio Lotti, ... - i Mumbai 2004 i a algunes de regionals.
Des de fa uns mesos, i com a resultat de la nostra activitat dins seu, som membres del Consell
Internacional del Fòrum Social Mundial i estem participant, activament, en la definició de l'edició de
Porto Alegre 2005.
. Pel què fa a les institucions internacionals, hem assistit i participat activament en el treball en xarxa, hem
publicat comunicats, etc. sobre les seves principals activitats i, desgraciadament massa vegades, les seves
no actuacions.
Des de la Cimera de Monterrey hem col·laborat amb "l'International Facilitating Group on Financing for
Development" del qual en formen part diversos participants del Fòrum UBUNTU.
A la Cimera de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible el Secretariat Ad Hoc va coordinar, juntament amb altres participants del Fòrum UBUNTU, un "caucus" sobre "governabilitat global".
Com a resultat de tota aquesta activitat, també des de fa uns mesos, som membres del DPI de NU i
estem en procés especial d'acreditació davant de l'ECOSOC.
. S'ha col·laborat en els treballs del que s'ha conegut popularment com a Panel Cardoso i oficialment com
a "Grup de Persones Eminents encarregat -directament per Kofi Annan- d'examinar la relació entre les
Nacions Unides i la societat civil" i a l'informe en el que es va fer públic el seu examen, el passat 21 de
juny,: "Nosaltres els pobles: la societat civil, les UN i la governança global", hi consta l'agraïment del
Secretari General de NU a la nostra col·laboració.
. Els temes relatius a les Institucions de Bretton Woods i els temes del comerç mundial, ja sigui la reunió
de Cancun de la OMC o de la UNCTAD a Sao Paolo, s'estan seguint, lògicament, amb especial atenció.

1.5 El lloc WEB d'UBUNTU; http://www.ubuntu.upc.edu

. Tot i que actualment esta en un procés de revisió en profunditat la pàgina home del lloc WEB d'UBUNTU
permet acabar de mostrar-nos les direccions en les quals s'ha treballat.
. A banda de totes les activitats/presències explicitades en el lloc central - entrant-hi per idioma -, dels
comunicats a la opinió pública mundial i de la campanya mundial de la qual parlarem després, hi ha hagut
sempre l'esforç, per part del Secretariat Ad Hoc, de tenir i oferir com a servei en el món d'Internet una Base
de Dades de la Societat Civil; com es diu en el propi lloc WEB:
"Caminar cap a una xarxa de xarxes requereix, prèviament, que diversos actors de la societat civil mundial
vulguin fer aquest camí. Des d'aquesta iniciativa es voldria ser capaç, malgrat que sigui un impossible, de
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relacionar d'alguna manera tots els actors de la societat civil mundial i, fins i tot, que n'acabessin essent
membres. De moment, aquesta pàgina d'internet pretén oferir un portal per alguns actors de la societat
civil mundial i per les seves campanyes i documents principals."

27

Annex V: Informe del Secretariat

2. FÒRUM UBUNTU: CONSTRUIR UN FÒRUM DE XARXES DE LA SOCIETAT CIVIL AMB
CAPACITAT D'INCIDÈNCIA
2.1 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP A durant
la 3ª reunió plenària

2.1.1 Quina valoració general fem sobre el Fòrum UBUNTU des dels seus primers passos fins ara?
2.1.2 Pel què fa a la construcció d'un fòrum de xarxes:
2.1.2.1 Estem en un bon camí per aconseguir-ho? Estem avançant en la direcció dels objectius del
document fundacional?
2.1.2.2 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar per incrementar el paper del Fòrum UBUNTU
com a "vasos comunicants" de les xarxes i persones que hi participen, i contribuir a "trobar
espais i mètodes de treball conjunts mitjançant els quals xarxes, persones i organitzacions
diverses de la societat civil mundial ajuntin les seves veus, elaborin propostes i organitzin
accions concretes conjuntes"?
2.1.2.3 Com podem incrementar la incidència efectiva de les iniciatives i activitats desenvolupades al voltant del Fòrum UBUNTU i contribuir a "configurar capacitats de diàleg, de pressió
i d'incidència de la societat civil davant dels governs, les organitzacions internacionals, els
poders econòmics i els mitjans de comunicació"?
2.1.2.4 L'opció per la construcció d'un fòrum de treball permanent, i no d'una organització, que
intenta fer "xarxa de xarxes" i tirar endavant activitats, comunicats, etc. per adhesió voluntària dels participants que en cada cas ho volen: és una bona opció? és l'opció que hem de
seguir mantenint?
2.1.2.5 Quines altres grans xarxes - d'ONGs, del món de l'acadèmia, dels mitjans de comunicació,
etc. -- hauríem d'intentar que participessin al Fòrum UBUNTU?
2.1.3 Pel què fa als comunicats del Fòrum UBUNTU:
2.1.3.1 Quina valoració general en fem?
2.1.3.2 Estem d'acord en seguir la línia general seguida fins ara de comunicats que, en resposta normalment a fets importants a l'escala global, a banda d'opinar sobre els mateixos, proposen
sempre el reforçament i la democratització de les institucions internacionals, amb NU al
capdavant, com a millor camí per a la resolució efectiva del problema o conflicte?
2.1.3.3 En el compromís entre la resposta ràpida davant de la situació que genera el comunicat i
el seu impacte i una major participació (més temps per esmenes, per exemple) en l'elaboració dels comunicats, què prioritzem?
2.1.3.4 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar per tal d'augmentar la visibilitat, la incidència
i el ressò dels comunicats d'UBUNTU?
2.1.4 Sobre el paper del Secretariat Ad Hoc:
2.1.4.1 Quina valoració en fem, tenint en compte com està concebut el projecte
(2.1.2.5., 2.1.3.3., ...)?
2.1.4.2 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar per tal de que el Secretariat Ad Hoc faci millor
el seu paper dins del projecte?
2.1.5 Altres idees, suggeriments i propostes al respecte de tots aquests temes.
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3. CAMPANYA MUNDIAL: DOCUMENTS I REALITATS
3.1 El llançament de la campanya i els primers documents

. "... Si va ser possible mobilitzar milions de persones per a una nació tan petita con Timor Oriental, penso
que, amb imaginació i creativitat, ha de ser possible mobilitzar la societat civil d'arreu del món per una
qüestió crucial per les properes dècades: la de forjar una coalició, una xarxa, de la societat civil mundial
per tal de reformar les institucions globals - per tal de reformar les Nacions Unides. I aquesta ha de ser
una de les tasques prioritàries d'UBUNTU..."
Aquesta frase de José Ramos Horta, Premi Nobel de la Pau, és un bon resum de l'ambient en què es va aprovar el llançament de la "Campanya Mundial per a una profunda Reforma del Sistema d'Institucions
Internacionals", després de la presentació a la 2ª reunió plenària del Fòrum UBUNTU -Març 2002-, per part
d'en Jorge Nieto (Centro Internacional para una Cultura Democràtica), de l'informe: "La governabilitat
democràtica global i les reformes d'algunes institucions internacionals".

3.2 De Johannesburg (setembre 2002) a Porto Alegre (gener 2003): la presentació
i els objectius de la campanya

. La primera etapa de la campanya va ser, única i exclusivament, de presentació del llançament de la campanya. Així fou per primera vegada en el context de la Cimera de Johannesburg (amb diferents actes amb
la participació de, entre d'altres: Federico Mayor, Yolanda Kakabadse, Willy Thys, Aminata Traoré, ...) i després en l'acte ja mencionat de Porto Alegre 2003.
En aquesta etapa s'elaborà un primer document que es va anomenar "Document de Presentació de la
Campanya", en el qual es defineixen objectius i una primera agenda de la Campanya. Textualment:
"2. OBJECTIUS DE LA CAMPANYA: Aconseguir que es desencadeni un procés de reforma profunda del sistema d'institucions internacionals. Aconseguir que en aquest procés participin tots els actors de
l'escena mundial: institucions internacionals, diferents nivells de govern i societat civil en un sentit
ampli. Aconseguir elaborar acords de la societat civil sobre les bases conceptuals i metodològiques de
la reforma. Per a tot plegat, es treballa en:
2.1 Sensibilitzar l'opinió pública mundial de la necessitat i la importància d'una reforma en profunditat del
sistema d'institucions internacionals per avançar cap a la governabilitat democràtica global.
2.2 Dur a terme accions i recollir el suport de l'opinió pública mundial, a través de la utilització dels mecanismes habituals. Instrumentar, a més, una primera experiència d'"iniciativa legislativa ciutadana mundial" a través d'Internet, amb l'objectiu de recollir signatures de suport a la campanya, tan diverses,
representatives i nombroses com sigui possible.
2.3 Canalitzar la pressió de l'opinió pública mundial sobre els poders internacionals (organitzacions internacionals, diferents nivells de govern, participants de l'escena econòmica mundial, etc.) pel que fa a la
importància i la necessitat d'aquesta reforma en profunditat.
6. AGENDA DE LA CAMPANYA MUNDIAL (2003-2006):
6.0 Reunions dels òrgans de la campanya per elaborar propostes sobre la reforma profunda del sistema d'institucions internacionals i l'estratègia de la campanya.
6.1 Actes de presentació i difusió de la campanya a escala mundial. Consultes regionals i debats.
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6.2 Llançament massiu de la campanya per mitjà del "portal de la reforma a Internet" i de la "iniciativa
legislativa ciutadana mundial" a través d'Internet. Aquest llançament s'adreça en un primer moment a
ONG d'arreu del món i a l'àmbit acadèmic en general. Articulació d'un possible treball de voluntariat vinculat a aquesta part de la campanya.
6.3 Elaboració d'un document de referència sobre bases conceptuals i metodològiques de la reforma des del
punt de vista de la societat civil, amb les propostes que hi hagi i els resultats dels processos de participació i consulta de la campanya.
6.4 Avançar cap a la conceptualització i creació d'un Panel Mundial sobre Governabilitat Democràtica
Global. Iniciar i desenvolupar una ronda de contactes per establir un diàleg amb el sistema de Nacions
Unides, altres organismes internacionals, diferents nivells de governs i altres grups importants d'àmbit
mundial.
6.5 Establir ponts de connexió amb els mitjans de comunicació per potenciar la difusió de la campanya.
6.6 Presentació de les conclusions de la campanya davant l'Assemblea General de les Nacions Unides i
sol·licitud de convocatòria d'una conferència mundial sobre reforma del sistema d'institucions internacionals."

3.3 El Manifest de la Campanya i el començament del procés de recollida de
signatures (2003-2004)

. Després del desgraciat parèntesi de la guerra d'Iraq, i convençuts que la campanya era encara més necessària, continua el procés de definició de la mateixa i s'avança, sobretot, cap a la definició del Manifest de
la Campanya. El procés d'adhesió a la Campanya gira a l'entorn de la signatura del manifest. Del manifest,
recordem aquí el seu punt central:
"PROPOSEM una reforma profunda del sistema d'institucions internacionals que garanteixi:
- la governabilitat democràtica de la globalització per tal de contribuir a resoldre els greus problemes i
reptes del món
- l'eliminació de la pobresa i la promoció d'un desenvolupament solidari més equitatiu i plenament respectuós amb la diversitat cultural, natural i de gènere
- la pau i la seguretat mundial, que incloguin la seguretat humana i mediambiental, basades en la justícia
i la llibertat
- l'existència de mecanismes de representació directa i participació dels ciutadans del món i les organitzacions de la societat civil en els processos de decisió global.
Per tot això, cal reforçar i democratitzar les Nacions Unides posant-les al centre d'un sistema d'institucions internacionals democràtic, coherent, responsable i eficaç. En concret, democratitzant la
composició i la presa de decisions dels òrgans i de les agències de les Nacions Unides de tal forma que
s'aconsegueixi el seu funcionament efectiu i democràtic, i reformant i incloent dins seu totes les
altres organitzacions multilaterals globals (FMI, BM, OMC, etc.)."
. El començament del procés de signatures del manifest i d'adhesió a la campanya es va vertebrar inicialment al voltant de la pàgina WEB de la campanya: http://www.reformcampaign.net. La següent imatge
corresponent a la de la pàgina home:
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3.4 L'anàlisi i l'elaboració de propostes de reforma (2003-2004) i la Conferència del 23
i 24 de setembre en el context del Fòrum 2004

. D'acord amb un dels objectius de la campanya, una de les tasques fonamentals realitzades fins ara ha
estat la de l'anàlisi de les propostes existents i la de l'elaboració de noves propostes de reforma del sistema d'institucions internacionals, inicialment des del punt de vista de la societat civil.
Aquest procés ha donat de si diversos documents dels que en destaquem la Declaració de Londres i, sobretot, el document col·lectiu: "PROPOSTES PER A LA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS.
ESCENARIS DE FUTUR" que es va treballar per primera vegada en un seminari realitzat a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona en col·laboració amb el projecte "La Governació del Món", coordinat pel
Col·legi d'Alts Estudis Europeus Miguel Servet (Sorbona, París).
Aquest document és una de les bases de discussió de la Conferència, ara a un nivell més ampli i, per primera vegada amb sectors governamentals (d'acord amb un altre dels objectius de la campanya):

DIÀLEG:
CONTRIBUÏNT A L'AGENDA GLOBAL
ITINERARIO 5:
CONFERÈNCIA 23 I 24 DE SETEMBRE:

"REFORMA DE NACIONS UNIDES I
D'ALTRES INSTITUCIONS INTERNACIONALS"
Amb la col.laboració de:
Forum 2000, Montreal International Forum, Club de Madrid, International Facilitating Group on Financing for
Development, Helsinki Process on Globalisation and Democracy, World Political Forum, Global Progressive
Forum i el Programa "La Gobernación del Mundo" (Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet de París).

. Queremos destacar el portal de referencia en Internet sobre la reforma de las instituciones internacionales que, entre otros aspectos, es una base de datos de las propuestas existentes sobre los temas de la
reforma: www.reformwatch.net. El Secretariado Ad Hoc de UBUNTU, en colaboración con World Federalist
Movement y CHOIKE, realiza este portal.
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3.5 Signatures recollides; penetració, presència i visibilitat al món
. Pel què fa a les signatures recollides, a setembre del 2004, són pràcticament 4.000! Pendents d'un procés
d'extensió per Internet preparat per els darrers mesos d'aquest any, cal constatar que, de moment, el Fòrum
Social Mundial de Mumbai i el Fòrum 2004 de Barcelona són els llocs on, mitjançant la presència física estant-, s'han recollit més signatures.
Això explica, per exemple, que dels 84 països dels quals es té alguna signatura, l'Índia ocupi el segon lloc,
a important distància encara però d'Espanya (la meitat de les signatures).
. Darrerament s'han constituït el Comitè Africà de la Campanya i, molt més recentment, el Comitè Indi
de la Campanya. Els comitès constitueixen punts focals d'extensió de la campanya a les respectives
àrees. Catalunya i Colòmbia, segurament, veuran el naixement dels propers comitès.
. De moment és molt més significativa, qualitativa i quantitativament parlant, la penetració, presència i
visibilitat de la campanya a nivell de l'agenda, les activitats, etc. al món de la societat civil mundial (àmbits
mundial i regional del FSM, presència en nombroses reunions plenàries d'organitzacions promotores de la
campanya - GPF (Global Progressive Forum), CONGO, la ONU dels pobles, CIVICUS, ICSW (International
Council on Social Welfare), WCSF (World Civil Society Forums), etc.), i a alguns nivells del món governamental i intergovernamental (cimeres de NU com la de la Societat de la Informació a Ginebra, relació amb
els panels creats pel secretari general de NU, consulta en el Parlament Britànic, participació i relacions amb
el FAL (Fòrum d'Autoritats Locals) i amb la nova organització Ciutats Unides; etc.) -
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4. LA CAMPANYA MUNDIAL: ESTAT, EXTENSIÓ I PERSPECTIVES DE LA CAMPANYA;
MOBILITZAR LA CIUTADANIA I L'OPINIÓ PÚBLICA MUNDIAL AL SEU VOLTANT!
4.1 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP B durant
la 3ª reunió plenària

4.1.1 A la llum de l'informe de l'apartat anterior, quina valoració general fem sobre la "Campanya Mundial
per a una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals" des del seu llançament fins
ara?
4.1.2 Pel què fa als objectius de "sensibilitzar l'opinió pública mundial" i "recollir el seu suport" mitjançant el procés de recollida de signatures del Manifest de la Campanya:
4.1.2.1 Estem en bon camí per aconseguir-ho? Estem treballant en les direccions correctes en uns
temes tan difícils de popularitzar com els de les reformes d'institucions internacionals?
4.1.2.1.1 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar del treball dels diferents motors de la campanya: a) del Secretariat Ad Hoc?; b) de les xarxes, organitzacions internacionals i persones que promouen la campanya?
4.1.2.1.2 Com s'estén la campanya des de les xarxes internacionals que promouen als seus membres més locals, i d'aquests a la ciutadania en general? Ho faran les xarxes? Hi ha de
col·laborar més directament el Secretariat Ad Hoc?
4.1.2.1.3 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar dels elements de comunicació (eslògans,
imatge, etc.) i/o tècnics (informàtics, impresos, etc.) per tal de fer més efectiu el treball d'extensió de la campanya fins als ciutadans?
4.1.2.1.4 Quins nous actors (altres xarxes que no s'han incorporat encara, mitjans de comunicació, actors privats, etc.) poden incorporar-se al procés d'extensió de la campanya?
4.1.2.1.5 En definitiva, com assolim l'objectiu de recollir signatures de suport a la campanya,
tan diverses, representatives i nombroses com sigui possible?
4.1.3 Pel què fa a l'objectiu d'aconseguir elaborar acords de la societat civil sobre les bases conceptuals
i metodològiques de la reforma:
4.1.3.1 Estem en un bon camí per aconseguir-ho? El treball realitzat fins ara (Manifest, Declaració
de Londres, Document d'Escenaris de Futur) i el com s'ha realitzat (treballant en xarxa com
en el procés d'elaboració dels documents anteriors, l'organització de la Conferència que
avui comença amb d'altres co-organitzadors, etc.) és un bon començament? Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar al respecte?
4.1.4 Pel què fa a l'objectiu d'aconseguir que en aquest procés (abans, durant i després de la reforma hem de ser optimistes!) participin tots els actors de l'escena mundial: institucions internacionals,
diferents nivells de govern i societat civil en un sentit ampli:
4.1.4.1 Estem en un bon camí per aconseguir-ho? Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar per
incrementar el paper de la Campanya Mundial com a "vasos comunicants" dels diferents
actors que han de fer possible una reforma en profunditat del sistema d'institucions internacionals?
4.1.4.2 És hora de començar un contacte més intens amb alguns estats (quins prioritzem?), amb les
institucions internacionals com a tal, amb les grans corporacions privades (amb quines?), etc.,
per tal de construir una aliança política capaç de provocar el procés de reforma?
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4.1.5 Pel què fa a l'adaptació a la realitat d'objectius i agenda de la campanya pel període 2005-2006:
4.1.5.1 Cal caminar molt a prop de la campanya pels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni i
donar el missatge que una reforma institucional global serà imprescindible per tal de contribuir a assolir-los?
4.1.5.2 Cal obrir la campanya (a tothom qui vulgui fer-se-la seva) en les cites principals que tractaran sobre el tema: FSM Porto Alegre 2005; GO5; Conferència de Hèlsinki; Assemblea
General del Mil·leni +5; ...?
4.1.5.3 Cal començar a presentar als sectors governamentals i intergovernamentals les nostres propostes i buscar aliats concrets per tal d'introduir la proposta genèrica de creació d'un Panel
Mundial sobre Governabilitat Democràtica Global que, anomenat per l'Assemblea General
de NU de l'any 2006, suposi el començament del procés de reforma amb la participació de
tots els actors presents a l'arena mundial?
4.1.5.3.1 Cal deixar oberta la data final en funció de la combinació dels elements de suport d'opinió pública mundial, aliança suficient amb sectors governamentals i situació política
general?
4.1.6 Altres idees, suggeriments i propostes al respecte de tots aquests temes

5. FINANÇAMENT, COMUNICACIÓ I ORGANITZACIÓ: DOCUMENTS I REALITATS
5.1 Finançament

. Des dels seu orígens, el finançament tant del Fòrum UBUNTU com de la Campanya Mundial ha vingut de
les seves institucions promotores (Fundació Cultura de Pau i Universitat Politècnica de Catalunya) i, fonamentalment, del suport financer de les institucions catalanes (Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona). A partir d'aquests moments el Ministeri d'Afers Exteriors i de
Cooperació Espanyol també ajudarà financerament al projecte.
. El pressupost anual mig (incloent els costos comptables directes més els indirectes de la Universitat on té
la seu seva física i jurídica el Secretariat Ad Hoc) dels darrers anys ha estat de 375.000€ (més o menys el
mateix que en $).
D'aquest pressupost, aproximadament, un 60% correspon a costos d'estructura i funcionament intern i l'altra 40% a costos d'activitat!
. El Secretariat Ad Hoc fa gestions, des de fa temps, per aconseguir altres fonts de finançament que fins
ara no han donat mai resultat positiu. S'han presentat sol·licituds, de diversos tipus, a les Fundacions Ford,
Mott, Rockefeller Brothers, Heinrich Böll, Commonwealth i a la Comissió Europea. Algunes d'elles estan
encara en procés.
. Pel què fa a temes financers, un dels punts més febles de tot el projecte, cal remarcar que dues organitzacions participants del Fòrum UBUNTU i promotores de la Campanya Mundial han fet, per primera
vegada l'any 2004, una aportació econòmica simbòlica però significativa al projecte. Han estat la CMT
(Confederació Mundial del Treball), l'IPS (International Press Service) i la Coordinadora Catalana de
Fundacions.
D'altra banda, les aportacions voluntàries per part de persones o organitzacions a través de les pàgines WEB
d'UBUNTU i de la Campanya no han donat cap resultat fins ara.
. En qualsevol cas, des del punt de vista del Secretariat Ad Hoc, l'anàlisi d'aquest punt té una doble ves-
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sant:
a. Els "resultats" obtinguts en relació al finançament disponible és altament satisfactori (les institucions que
financen el projecte haurien de fer la seva valoració!). En qualsevol cas, el finançament disponible condiciona fortament tant les polítiques de comunicació com les possibilitats organitzatives dels projectes
b. Per tant, de totes les maneres, cal aconseguir més finançament per estar en condicions d'assolir els
objectius que ens hem dibuixat. Per exemple, això és així pel què fa als objectius de fer arribar a la ciutadania la Campanya Mundial que necessita urgentment d'un pla i d'una política de comunicació
professionalitzada.

5.2 Comunicació (interna i externa)

. Ja sigui com a participants del Fòrum UBUNTU i/o com a promotors de la Campanya Mundial, la "nostra
xarxa de xarxes" posa en contacte més de 150 organitzacions internacionals i prop de 50 personalitats,
intel·lectuals i acadèmics.
Amb el Secretariat Ad Hoc actuant de "motor" i/o de "vasos comunicants" d'aquestes iniciatives i d'aquests
participants i/o promotors, tenim dues grans problemàtiques comunicatives:
5.2.1 Comunicació interna (o comunicació entre els participants d'UBUNTU, entre els promotors de la
Campanya Mundial,...)
. El sistema de comunicació interna és, essencialment, el correu electrònic en primer lloc i el telèfon (i
en algun cas el fax), després. És, doncs, el correu electrònic, amb totes les seves enormes avantatges
però també amb els seus inconvenients, el sistema principal de comunicació per a la distribució, debat i
aprovació final dels textos fonamentals, dels comunicats del Fòrum UBUNTU, etc.
. La Newsletter d'UBUNTU (7 fins ara: la primera del maig de 2002 i la darrera de juny del 2004) té una
voluntat de fer un resum informatiu, més o menys trimestral, del les principals activitats de les iniciatives del Fòrum UBUNTU i de la Campanya Mundial.
. Les webs d'UBUNTU i de la Campanya Mundial, a banda de tots els altres papers claus que han de jugar
i que ja s'han comentat en els apartats corresponents, pretenen ser elements comunicatius tant de les
iniciatives pròpies com de les principals iniciatives dels participants del Fòrum UBUNTU i/o promotors de
la Campanya Mundial dels quals el Secretariat Ad Hoc en tingui coneixement.
5.2.2 Comunicació externa (a l'opinió pública)
. Podem situar tres elements de comunicació amb l'opinió pública, amb la ciutadania: a) Internet a partir de les nostres pàgines web; b) mitjans de comunicació de tot tipus a través dels quals,
fonamentalment, intentem que els nostres comunicats, manifestos, etc. arribin a l'opinió pública; c) el
treball que facin els participants d'UBUNTU i/o els promotors de la Campanya Mundial en aquests temes.
. La nostra presència a internet és acceptablement bona, encara que millorable -fonamentalment si les
webs dels participants del Fòrum UBUNTU i/o promotors de la Campanya Mundial les linkessin visiblement. La nostra visibilitat indirecta en el món d'Internet i la comunicació entre la societat civil és, un cop
més, el nostre punt més fort. En canvi, no aconseguim, excepte en molt comptades ocasions, ser visibles
en els mitjans de comunicació de masses tradicionals.
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En qualsevol cas, com ja hem dit, si les condicions financeres ho permetessin, aquest és un dels aspectes que necessita, urgentment, una tasca professional i una inversió econòmica específiques.

5.3 Organització

5.3.1 Del Fòrum UBUNTU
. D'acord amb el document fundacional del Fòrum UBUNTU, textualment:
"1. Els Participants del fòrum són totes les organitzacions i/o persones que, a partir d'aquest procés constituent, vulguin participar en ella i assumeixin l'essència d'aquest document. La sobirania del Fòrum
UBUNTU resideix en els seus participants.
2. El Fòrum UBUNTU funcionarà d'acord amb els procediments següents:
2.1 La Reunió del fòrum: es reunirà cada un o dos anys; l'ordre del dia i els documents principals de la
reunió seran debatuts en un procés participatiu previ. La Reunió virtual del fòrum és la que permet el
fòrum permanent; es desenvolupa en el marc de l'espai virtual del fòrum - en el que es garanteix el ple
accés de tots els participants - i, en general, en el context de les tecnologies de comunicació no presencials.
2.2 La Comissió coordinadora (i, en el seu cas, els Grups de treball): és l'òrgan de treball i d'impuls general per garantir el bon funcionament, procediments i accions del fòrum.
2.3 El Secretariat Ad Hoc: subjecte de gestió professional del fòrum, amb seu i entitat a la Universitat
Politècnica de Catalunya, Barcelona, i coordinat pel Professor Josep Xercavins i Valls.
2.4 Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible; en defecte, per majoria simple dels
participants. Les decisions preses no són mai vinculant per les minories. Qualsevol decisió i/o manifestació pública de la iniciativa anirà acompanyada d'una llista que inclogui exclusivament els participants que
hagin votat a favor o s'hi hagin adherit."
. D'acord amb el document de presentació de la campanya mundial:
"4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CAMPANYA: Els òrgans de la campanya són els següents:
4.0 El conjunt d'organitzacions i persones adherides a la campanya i que hi participen.
4.1 CONSELL INTERNACIONAL DE LA CAMPANYA: El Consell, format per persones clarament representatives amb projecció internacional, contribueix a definir els objectius generals de la campanya i a donar-li
visibilitat.
4.2 COMITÈ ORGANITZADOR: Format per organitzacions i persones que, a més de treballar amb el Consell
per definir objectius, són responsables del desenvolupament conceptual i estratègic de la campanya. La
Comissió Coordinadora del Fòrum UBUNTU i els membres del seu Secretariat Ad Hoc també ho són del
Comitè Organitzador.
4.3 A partir d'aquest Consell i aquest Comitè, es podran crear comissions de treball específiques per a
temes concrets i amb metodologies adients, com ara una Comissió d'Estudi. Des del punt de vista de la
societat civil mundial, cal treballar en propostes per a la reforma del sistema d'institucions internacionals, per a la qual cosa cal recollir i tenir en compte les diferents propostes ja elaborades -entre d'altres,

37

Anexo V: Informe del Secretariado

les de la Comissió de Governabilitat Global."
. La Comissió Coordinadora del Fòrum UBUNTU, des de la seves reunions fundacionals, ha estat formada
per:
Fatma Alloo (Development of Alternatives Women's Network-Africa), Erkin Alptekin (Unrepresented
Nations and Peoples Organisation), Lois Barber (EarthAction), Colin Archer (Int'al Peace Bureau), Kin Chi
Lau (Asian Regional Exchange for New Alternatives), Sara Longwe (FEMNET), Felix Marti (Institut
Linguapax); Jorge Nieto (Centro Internacional para una Cultura Democrática), Miquel de Paladella
(Society for International Development; Global Movement for Childrens), Anaisabel Prera i Federico
Mayor Zaragoza (Fundación para una Cultura de Paz); i els membres del Secretariat Ad Hoc: Manuel
Manonelles, Lluís Miret, Núria Molina i Josep Xercavins.
. D'altra banda, el Comitè Organitzador de la Campanya Mundial ha estat format pels membres anteriors
de la Comissió Coordinadora i del Secretariat Ad Hoc i per:
John Foster (Nort-South Institute), Anselmo Lee (Pax Romana), Alexander Likotal (Green Cros
International), María Josep Olivé (Intermon Oxfam), William Pace (World Federalist Movement), Cyril
Ritchie (CONGO/WOCSOC), Roberto Savio (IPS) i Willy Thys (World Confederation Labour).
. Malgrat els forts condicionats econòmics que limiten severament les seves activitats, la Comissió
Coordinadora es va reunir entre les dues primeres reunions fundacionals del Fòrum UBUNTU, l'octubre de
2001 a Barcelona, i el Comitè Organitzador de la Campanya s'ha reunit en dues ocasions, el desembre de
2002 a Barcelona i l'octubre de 2003 a Perugia a Itàlia, i en el context del seminari realitzat a la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el març de 2004.

6. REVISIÓ DELS TEMES DE FINANÇAMENT, DE COMUNICACIÓ I D'ORGANITZACIÓ DE
LES NOSTRES INICIATIVES
6.2 Algunes reflexions, preguntes i propostes per al treball del GRUP C
durant la 3ª reunió plenària

6.2.1 A la llum de l'informe de l'apartat anterior quina valoració general fem dels temes de finançament,
de comunicació i d'organització?
6.2.2 Pel què fa als temes de finançament:
6.2.2.1 Estem en un bon camí per millorar-los? És a dir, aconseguirem finalment diversificar i incrementar les nostres fonts de finançament, en la mesura que les nostres iniciatives siguin més
conegudes i més sòlides?
6.2.2.2 Tenim propostes i/o idees de noves possibles fonts de finançament dels nostres projectes?
Quines altres portes de finançament proposem intentar obrir? Quines prioritzem?
6.2.2.3 Cal estendre la idea de que les organitzacions participants del Fòrum UBUNTU i/o les promotores de la Campanya Mundial haurien de decidir, voluntàriament, si aporten alguna
quantitat a les iniciatives en qüestió, i quina quantitat?
6.2.3 Pel què fa als temes de comunicació:
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6.2.3.1.1 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar dels temes de comunicació interna: a) de
la comunicació habitual per correu electrònic - i/o telèfon?; b) de la Newsletter; c) de
les WEBs com a element, també, de comunicació interna?
6.2.3.1.2 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar dels temes de comunicació externa: a) dels
comunicats?; b) a través dels mitjans de comunicació? c) mitjançant els propis participants i/o promotors de les nostres iniciatives?
6.2.3.1.3 En el supòsit que s'aconsegueixin noves fonts de finançament cal dotar-se d'un pla professional de comunicació específic de les nostres iniciatives? Cal invertir-hi recursos?
6.2.4 Pel què fa als temes d'organització?
6.2.4.1 Què hem d'emfatitzar i què hem de canviar dels temes organitzatius, en general, de les nostres iniciatives?
6.2.4.2 Estem d'acord, sempre i quan les font de finançament no augmentessin de forma molt significativa, en mantenir només el funcionament del Comitè Organitzador de la Campanya i
que continuï fent funcions de Comissió Coordinadora del Fòrum UBUNTU?
6.2.4.3 Pel què fa a la composició del Comitè Organitzador i de la Comissió Coordinadora, estem
d'acord que es continuï mantenint, essencialment, el nombre de membres actuals? Estem
d'acord que la selecció es faci en funció de l'oferiment de la pròpia organització i que la
substitució, quan queda un lloc buit, es faci a proposta del Secretariat Ad Hoc?
6.2.5 Altres idees, suggeriments i propostes al respecte de tots aquests temes

7. EPÍLEG

. "El nou subjecte històric del canvi és la societat civil"; Manuel Vázquez Montalbán en el seu testimoniatge al Fòrum Social Mundial 2002; participant d'UBUNTU, mor l'any 2003.
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