
 

#WeThePeoples 

 
Detta uttalande och en lista över undertecknare kommer att offentliggöras i början av 

2022. 
 

Parlamentarikers uttalande för inkluderande global styrning 
 
Vi, undertecknade parlamentariker från världen över, välkomnar FN:s generalsekreterares 
rapport “Our Common Agenda” som bland annat pekar på behovet av ökad delaktighet och 
inkluderande av människor, civilsamhälle, parlamentariker och andra aktörer i FN:s arbete. 
Vi menar dock att improviserade konsultationer och existerande mekanismer är otillräckliga 
för att tillfredsställa detta behov. Vi är även övertygade om att FN sedan länge behövt 
genomgå institutionella förändringar för att stärka dess demokratiska och öppna karaktär.  
 
Av detta skäl ställer vi oss bakom civilsamhällets uttalande för inkluderande global styrning 
och ansluter oss till uppmaningen till FN och medlemsstaternas regeringar att främja tre 
specifika förslag, skapandet av (1) en mekanism för ett världsmedborgarinitiativ inom FN 
som möjliggör för människor att lägga fram förslag kring viktiga globala frågor; (2) en 
parlamentarisk församling inom FN som rymmer valda representanter; och (3) ett sändebud 
för civilsamhället inom FN för att möjliggöra ökad delaktighet av representanter från 
civilsamhället.  
 
Vi uppmanar medlemsstater att etablera en “Vängrupp för inkluderande global styrning” 
som arbetar för att föra fram dessa förslag i samarbete med parlamentariker, civilsamhälle 
och experter.  
 
Vår planet och de 7,8 miljarder människor som bebor den står inför allvarliga utmaningar. 
Med stor brådska kräver vi mindre prat och mer beslutsam handling. Vi menar att 
toppmötet 2023 “Summit for the Future”, som FN:s generalsekreterare föreslagit, ska 
genomföra dessa innovationer kring global styrning för att ge mänskligheten bättre 
möjligheter att möta utmaningarna under det kommande århundradet. Vi efterfrågar en 
inkluderande och transparent process med många aktörer i förberedelse för toppmötet som 
behandlar dessa och andra relevanta förslag.  
 

Som vald parlamentariker, vänligen underteckna uttalandet på 
 

www.wethepeoples.org/mpstatement/ 
 

Kampanjen ”We The Peoples” för en inkluderande global styrning har initierats gemensamt av 
CIVICUS, Democracy Without Borders och Democracy International och stöds av 200 grupper, 

nätverk och organisationer från hela världen. 

http://www.wethepeoples.org/mpstatement/

