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RESOLUTION
Ett globalt alternativforum sammankallat i Genève i Schweiz av Emmaus International med
samarbetspartner gav röst åt dem som lever i fattigdom och är utsatta för olika slags diskriminering
men vill föra sin egen talan och inte acceptera att andra säger sig tala för dem eller i stället för dem.
Vi godtar inte det krig som har förklarats mot dem som lever i fattigdom, normaliseringen av
ojämlikheten, marknadernas och vinstintressets dominerande ställning och den systematiska
nedmonteringen av de sociala förmåner som har uppnåtts genom lång kamp.
Vi betonar varje människas rätt att uppleva sig värdefull och ovillkorligt accepterad samt kraften i
inbördes delande och solidaritet. Det är viktigare för oss att ge än att få.
Vi kräver frihet och självständighet för alla, så att var och en kan styra sitt eget liv och vara delaktig i
samhället. Vi framhåller att de människorna som lever i fattigdom har en central roll i
förändringsprocessen.
Vi vet att en rättvisare värld är möjlig: en värld som bygger på solidaritet, omfördelning av välståndet
och respekt för demokratin.
Vi kämpar för en samhällelig och ekologisk rättvisa vars mål är en hållbar värld, där det ekonomiska
systemet är etiskt, solidariskt och till gagn för mänskligheten och där det råder fred, frihet att röra sig
och bo var man vill och i sista hand ett universellt medborgarskap.
Vi kräver att de representanter som valts i lokala och nationella val och de internationella och
regionala offentliga institutionerna bär sitt ansvar för att förvalta det gemensamma goda och slutar
stöda rena vinstintressen såsom multinationella företag.
Vi uppmanar medborgarna att vara aktiva i förhållande till beslutsfattarna på alla nivåer och skapa
nya demokratiska förfaringssätt.
Vi står i kontakt med de krafter och rörelser som motsätter sig all diskriminering och försöker skapa
allianser som behövs för att göra kampen effektivare.
”Det räcker inte att skrida till verket. Vi måste segra, alltså handla effektivare än de krafter som rör
sig i motsatt riktning.” Abbé Pierre
Genève den 20 september 2018

