#WeThePeoples
De volgende verklaring zal begin 2022 officieel worden gelanceerd:

Parlementaire verklaring voor een inclusieve global
governance
Wij, de ondergetekende parlementsleden uit de hele wereld, verwelkomen het rapport
"Our Common Agenda" van de Secretaris-Generaal van de VN, waarin onder meer wordt
gewezen op de noodzaak van meer participatie en inclusie van mensen, het maatschappelijk
middenveld, parlementariërs en andere belanghebbenden bij de werkzaamheden van de
VN. Wij zijn echter van mening dat ad hoc raadplegingen en bestaande mechanismen niet
toereikend zijn om aan deze behoefte te voldoen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat
het hoog tijd is dat de VN institutionele veranderingen doorvoert die haar democratisch en
participatief karakter versterken.
Daarom onderschrijven wij deze verklaring, geïnitieerd door de civiele maatschappij, voor
een inclusieve global governance. Wij sluiten ons aan bij de oproep aan de VN en de
regeringen van de lidstaten om werk te maken van drie specifieke voorstellen, namelijk de
oprichting van (1) het mechanisme van een VN-wereldburgerinitiatief, dat mensen in staat
stelt zelf voorstellen in te dienen over kwesties van internationaal belang; (2) een
parlementaire vergadering van de VN, die voorziet in de betrokkenheid van verkozen
vertegenwoordigers; en (3) een VN-gezant op hoog niveau voor het maatschappelijk
middenveld, om een grotere participatie van vertegenwoordigers van de civiele
maatschappij mogelijk te maken.
Wij moedigen de lidstaten aan een "Groep van Vrienden voor een inclusieve global
governance" op te richten, die deze voorstellen in samenwerking met parlementariërs, het
maatschappelijk middenveld en deskundigen verder uitwerkt.
Onze planeet en de 7,8 miljard mensen die erop leven, staan voor grote uitdagingen. We
hebben dringend behoefte aan minder lippendienst en meer daadkrachtige actie. Wij
roepen op tot de door de secretaris-generaal van de VN voorgestelde "Summit of the
Future" van 2023 om deze innovaties op het gebied van wereldpolitiek en -bestuur in
praktijk te brengen en zo de mensheid een betere kans te geven om de uitdagingen van
deze eeuw aan te gaan. Wij roepen op tot een inclusief en transparant proces ter
voorbereiding van de top, dat alle relevante actoren insluit, waarin over deze en andere
relevante voorstellen wordt beraadslaagd.
Gelieve als verkozen vertegenwoordiger de verklaring online te onderschrijven op
www.wethepeoples.org/mpstatement/
De "We the Peoples"-campagne voor inclusieve global governance is een gezamenlijk initiatief van
CIVICUS, Democracy Without Borders en Democracy International en wordt gesteund door 200
groepen, netwerken en organisaties van over de hele wereld.

