
 

#WeThePeoples 

Poniższe oświadczenie zostanie oficjalnie wydane na początku 2022 roku 

Parlamentarne oświadczenie dla inkluzyjnego globalnego 

zarządzania 

My, poniżej podpisani członkowie parlamentów z całego świata, z wielkim entuzjazmem 

powitaliśmy raport Sekretarza Generalnego ONZ „Our Common Agenda”, który między innymi, 

podkreślił konieczność zwiększonego uczestnictwa oraz uwzględnienia wszystkich ludzi,  

społeczeństwa obywatelskiego, parlamentarzystów oraz innych interesariuszy w prace ONZ. 

Sądzimy jednak, że konsultacje ad hoc oraz istniejące mechanizmy są niewystarczające dla 

spełnienia powyższego postulatu. Co więcej, jesteśmy przekonani, że zmiany instytucjonalne, 

które mają wzmocnić demokratyczny i partycypacyjny charakter organizacji, powinny były 

zostać zaimplementowane znacznie wcześniej. 

Z tego powodu, wyrażamy nasze poparcie dla oświadczenia społeczeństwa obywatelskiego 

na rzecz inkluzyjnego globalnego zarządzania i dołączamy do wezwania Organizacji Narodów 

Zjednoczonych oraz rządów państw członkowskich, by dążyły do realizacji trzech postulatów, 

a mianowicie, utworzenia: (1) mechanizmu Światowej Inicjatywy Obywatelskiej ONZ, która 

umożliwi obywatelom zgłaszanie projektów rozwiązań dla kluczowych problemów 

światowych; (2) Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ, które zapewni uwzględnienie 

wybieralnych przedstawicieli; oraz (3) Przedstawiciela ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 

ONZ, który umożliwi zwiększenie uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego. 

Zachęcamy państwa członkowskie do ustanowienia „Grupy Przyjaciół dla Inkluzyjnego 

Globalnego Zarządzania”, która pracować będzie na rzecz powyższych postulatów we 

współpracy z parlamentarzystami, społeczeństwem obywatelskim oraz ekspertami.  

Nasza planeta, na której żyje 7.8 miliarda ludzi, postawiona została przed poważnym 

wyzwaniem. Wymagamy natychmiastowej zmiany – mniej rozmów, więcej stanowczych 

działań. Apelujemy, aby podczas zaproponowanego przez Sekretarza Generalnego, „Summit 

of the Future” 2023, podjęto starania na rzecz tych innowacji w dziedzinie globalnego 

zarządzania, w celu zapewnienia ludzkości większej szansy w walce z wyzwaniami 

nadchodzącego stulecia. Wzywamy do inkluzyjnego, transparentnego i wielostronnego, 

procesu przygotowań do Szczytu, którego zadaniem jest rozważenie tych oraz innych 

istotnych propozycji. 

 

Członków parlamentu, prosimy o wyrażenie poparcia dla powyższego oświadczenia za pomocą 

formularza online: 

www.wethepeoples.org/mpstatement/  

Kampania „We The Peoples” dla inkluzyjengo globalnego zarządzania została zainicjowana wspólnie przez 

CIVICUS, Democracy Without Borders and Democracy International, a także jest wspierana przez 200 grup, sieci 

oraz organizacji na całym świecie. 
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