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Defensant què significa ser Verd en el nou mil·lenni 
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Preàmbul 

Nosaltres, com a ciutadans del planeta i membres dels Verds del Món, 

Units en la nostra consciència que depenem de la vitalitat, la diversitat i bellesa de la Terra, i 
que és la nostra responsabilitat llegar-la, sense detriment i fins i tot millorada, a la pròxima 
generació, 

Reconeixent que els models dominants del consum i producció humana, basats en el dogma del 
creixement econòmic a qualsevol preu i l’ús excessiu i generador de residus dels recursos 
naturals sense consideració a la capacitat de càrrega de la Terra, ocasionen el deteriorament 
extrem del medi ambient i l’extinció massiva d’espècies, 

Conscients que la injustícia, el racisme, la pobresa, la ignorància, la corrupció, el crim la 
violència, els conflictes armats i la recerca del màxim guany a curt termini són les causes del 
sofriment humà generalitzat, 

Acceptant que el desenvolupament dels països mitjançant la persecució de metes econòmiques 
i polítiques ha contribuït a la degradació del medi ambient i de la dignitat humana, 

Sabent que molts dels pobles del món i les nacions han estat empobrits per llargs segles de 
colonització i explotació, creant un deute ecològic degut per les nacions riques enfront de les 
que han empobrit, 



Comprometent-nos a tancar la bretxa entre els rics i els pobres i en la construcció d’una 
ciutadania basada en la igualtat de drets per a tots els individus en totes les esferes de la vida 
social, econòmica, política i cultural,  

Reconeixent que sense la igualtat entre homes i dones, no es pot aconseguir cap democràcia 
vertadera, 

Preocupats per la dignitat de la humanitat i el valor del patrimoni cultural,  

Reconeixent els drets dels pobles indígenes i la seva contribució al patrimoni comú, així com 
també el dret de totes les minories i pobles oprimits a la seva cultura, religió, i vida econòmica i 
cultural,  

Convençuts que aquesta cooperació, en comptes de la competició, és un prerequisit per 
assegurar la garantia dels drets humans tals com l’alimentació nutritiva, el refugi còmode, la 
salut, l’educació, el treball adequat, la lliure expressió, l’aire net, l’aigua potable i un medi 
ambient natural intacte, 

Reconeixent que el medi ambient ignora les fronteres entre els països i 

Edificant sobre la Declaració de l’Assemblea Mundial dels Verds a Rio el 1992, 

Afirmem la necessitat dels canvis fonamentals en les actituds de la gent, en els seus valors, i les 
seves formes de produir i viure,  

Declarem que el nou mil·lenni constitueix un punt definit de partida per començar amb aquesta 
transformació. 

Resolem promocionar un concepte global de la sostenibilitat que:  

· protegeix i restaura la integritat dels ecosistemes de la Terra, amb interès especial per la 
diversitat biològica i els processos naturals que mantenen vida 
· reconeix la interrelació de tots els processos ecològics, socials i econòmics 
· equilibra els interessos individuals amb els béns comuns  
· harmonitza la llibertat amb la responsabilitat  
· acull la diversitat dins de la unitat 
· reconcilia objectius a curt termini amb metes a llarg termini  
· garanteix que les futures generacions tenen el mateix dret que la generació actual als béns 
naturals i culturals 

Reafirma la nostra responsabilitat envers els altres, envers la gran comunitat dels éssers vius, i 
envers les futures generacions. 

Ens compromet a nosaltres mateixos com a partits verds i moviments polítics de tot el món a 
complir aquests principis mencionats i a crear una associació global com a suport per al seu 
compliment. 

 
Els principis 

Les polítiques dels Verds Mundials es fonamenten sobre els principis de: 

La saviesa ecològica 



Reconeixem que els éssers humans són part del món natural i respectem els valors específics 
de totes les formes de vida, les espècies no humanes incloses. 
Reconeixem la saviesa dels pobles indígenes del món, com a guardians de la terra i dels seus 
recursos. 
Reconeixem que la societat humana depèn dels recursos ecològics del planeta, i ha d’assegurar 
la integritat dels ecosistemes i preservar la diversitat biològica, la capacitat de recuperació dels 
sistemes en els quals es basa la vida. 

Això requereix: 

· que aprenguem a viure dins dels límits ecològics i dels recursos del planeta 
· que protegim la vida de les plantes i dels animals, i la vida en si mateixa que és mantinguda 
pels elements naturals: la terra, l’aigua, l’aire i el sol 
· on els nostres coneixements siguin limitats, que apliquem el principi de precaució, a fi 
d’assegurar l’abundància continuada dels recursos del planeta per a les generacions presents i 
futures. 

La justícia social 

Afirmem que la clau per a la justícia social és la distribució equitativa dels recursos socials i 
naturals, tant localment com globalment, per satisfer incondicionalment les necessitats 
humanes bàsiques, i per assegurar que tots els ciutadans tinguin oportunitats plenes per al seu 
desenvolupament personal i social. 
Declarem que no hi ha justícia social sense la justícia ambiental, cap justícia ambiental sense la 
justícia social. 

Això requereix: 

· una organització justa del món i una economia mundial estable que tanqui la bretxa cada cop 
més gran entre rics i pobres, tant dins dels mateixos països com entre distints països; que 
equilibri el flux de recursos des del Sud al Nord; i que acabi amb la càrrega de deute que pesa 
sobre els països pobres i que impedeix el seu desenvolupament. 
· l’eradicació de pobresa, com a imperatiu ètic, social, econòmic, i ecològic  
· l’eliminació d’analfabetisme 
· una nova visió de ciutadania construïda sobre la igualtat de drets per a tots els individus 
independentment del seu gènere, raça, edat, religió, classe, origen ètnic o nacional, orientació 
sexual, discapacitat, riquesa o salut. 

La democràcia participativa 

Aspirem a una democràcia en la qual tots els ciutadans tinguin el dret a expressar els seus 
punts de vista, i tinguin la possibilitat de participar directament en les decisions ambientals, 
econòmiques, socials i polítiques que afecten les seves vides; perquè el poder i la 
responsabilitat es concentren en les comunitats locals i regionals, i dirigir cap a altres instàncies 
únicament les que essencialment corresponguin a esferes de govern més altes. 

Això requereix:  

· l’enfortiment individual mitjançant l’accés a tota la informació pertinent requerida per a la 
presa de qualsevol decisió, i accés a l’educació per permetre participar tothom  
· trencar les desigualtats de riquesa i poder que inhibeixen la participació 
· la construcció d’institucions de base que permetin que es prenguin les decisions directament 
en el nivell apropiat, pels mateixos afectats, basant-se en sistemes que fomenten la vitalitat 
cívica, l’acció voluntària i la responsabilitat comunitària  
· fer suport per donar a la gent jove una veu, educant-la, animant-la i assistint-la perquè 
s’involucri en tots els aspectes de la vida política incloent la seva participació en tots els òrgans 



de decisió. 
· que tots els representants elegits es comprometin amb els principis de diafanitat, la confiança, 
i responsabilitat en el govern.  
· que tots els sistemes electorals siguin transparents i democràtics, i que això sigui imposat per 
llei 
· que en tots els sistemes electorals, cada adult tingui dret a un vot igual 
· que tots els sistemes electorals estiguin basats en la representació proporcional, i totes les 
eleccions s’emparin en límits estrictes sobre la publicitat, i la total diafanitat sobre les donacions 
corporatives i privades.  
· que tots els ciutadans tinguin el dret a ser membres del partit polític de la seva elecció dins 
d’un sistema de multipartit. 

La no violència 

Declarem el nostre compromís amb la no violència i ens afanyem en la consecució d’una cultura 
de pau i cooperació entre els estats, dins de les mateixes societats i entre els individus, com a 
base de la seguretat global.  
Creiem que aquesta seguretat no hauria de descansar fonamentalment sobre la força militar 
sinó sobre la cooperació, sobre un desenvolupament econòmic i social solvent, sobre la 
seguretat ambiental, i el respecte als drets humans. 

Això requereix: 

· un concepte integrat de seguretat global, que doni prioritat als aspectes socials, econòmics, 
ecològics, psicològics i culturals del conflicte, en comptes d’un concepte basat principalment en 
els balanços de poder militar. 
· un sistema global de seguretat capaç de prevenir, gestionar i solucionar conflictes  
· l’eliminació de la ocasions de guerra per mitjà de la comprensió i el respecte a les altres 
cultures, eradicant el racisme, promocionant la llibertat i la democràcia, i eradicant la pobresa a 
nivell planetari.  
· perseguir com a objectiu el desarmament general i complet incloent-hi acords internacionals 
per assegurar una prohibició completa i definitiva de les armes nuclears, biològiques i 
químiques, les mines antipersona i les armes d’urani empobrit. 
· enfortir les Nacions Unides (ONU) com l’organització global de gestió de conflictes i pacificació. 
· perseguir la consecució d’un codi rigorós de conducta sobre les exportacions d’armes a països 
on es violen els drets humans. 

La sostenibilitat 

Reconeixem l’abast limitat per a l’expansió material de la societat humana dins de la biosfera, i 
la necessitat de mantenir la diversitat biològica mitjançant l’ús sostenible dels recursos 
renovables i l’ús responsable dels recursos no renovables. 
Creiem que per aconseguir la sostenibilitat, i a fi de satisfer les necessitats de les generacions 
presents i futures amb els recursos finits de la terra, s’ha de frenar i revertir la tendència al 
creixement continu del consum, la població i la iniquitat material a nive ll planetari.  
Reconeixem que la sostenibilitat no serà possible mentre persisteixi la pobresa. 

La qual cosa requereix: 

· assegurar que els rics limitin el seu consum per permetre als pobres disposar de la seva justa 
part dels recursos de la terra  
· redefinir el concepte de riquesa, per enfocar-lo més en la qualitat de vida i no en la capacitat 
per al sobreconsum 
· crear una economia mundial l’objectiu de la qual sigui satisfer les necessitats de tots, no la 
concupiscència d’uns; i que permeti a la generació actual satisfer les seves pròpies necessitats, 
sense comprometre la capacitat de futures generacions per satisfer les seves 



· eliminar les causes que ocasionen el creixement de la població assegurant l’estabilitat 
econòmica, i donant accés a la salut i a l’educació bàsica a tothom; donant a ambdós, homes i 
dones, un control més gran sobre la seva fertilitat 
· redefinir els papers i responsabilitats de les corporacions transnacionals a fi que donin suport 
als principis de desenvolupament sostenible 
· establir mecanismes per gravar, així com també regular els fluxos financers especulatius 
· assegurar que els preus de mercat de les mercaderies i els serveis incorporen totalment els 
costos ambientals de la seva producció i consum 
· aconseguir una eficiència més gran en l’ús de l’energia i dels recursos, desenvolupant i usant 
tecnologies mediambientalment sostenibles 
· encoratjar la confiança en la personalitat local perquè assoleixi el grau més alt de dignitat per 
satisfer les comunitats 
· reconèixer el paper clau de la cultura de la joventut i encoratjar una ètica de la sostenibilitat 
dins d’aquesta cultura. 

Respecte a la diversitat 

Honrem la diversitat cultural, lingüística, ètnica, sexual, religiosa i espiritual dins del context de 
responsabilitat individual envers tots els éssers humans. 
Defensem el dret de totes les persones, sense discriminació, a un medi ambient que garanteixi 
la seva dignitat, salut corporal, i benestar espiritual 
Promocionarem la construcció de relacions respectuoses, positives i responsables sobre les 
línies de discòrdia en l’esperit d’una societat multicultural  

Això requereix: 

· el reconeixement dels drets de pobles indígenes als medis bàsics de la seva supervivència, a 
ambdós, econòmics i culturals, incloent-hi els drets sobre la seva terra i a l’autodeterminació; i 
el reconeixement de la seva contribució al patrimoni comú de cultura nacional i global 
· el reconeixement dels drets de minories ètniques a desenvolupar la seva cultura, religió i 
idioma sense discriminació, i a la plena participació legal, social i cultural en el procés 
democràtic  
· el reconeixement i respecte a les minories sexuals 
· la igualtat entre dones i homes en totes les esferes de vida social, econòmica, política i 
cultural la involucració significativa de la cultura de la joventut com una contribució valuosa a la 
nostra visió Verda, i el reconeixement que la gent jove té maneres i necessitats distintes 
d’expressió. 

 
L’acció política 

1. La democràcia 

La majoria de la gent del món viu en països amb règims no democràtics on la corrupció 
desenfrenada, l’abús dels drets humans i la censura de premsa són comuns. Les democràcies 
desenvolupades pateixen formes menys evidents de corrupció mitjançant la concentració dels 
“media”, el finançament dels partits per part de les corporacions, l’exclusió sistemàtica de les 
comunitats racials, ètniques, nacionals i religioses, i pels sistemes electorals discriminatoris 
enfront les idees alternatives i els partits nous i petits. 

Els Verds 

1.1 Tenim com a prioritat l’encoratjament i suport als moviments de base i a les altres 
organitzacions de la societat civil que treballen per un govern democràtic, transparent i 
responsable, a tots els nivells, des del local al global. 
1.2 Donem suport activament a donar veu a la gent jove mitjançant l’educació, l’encoratjament 



i el suport a la seva participació en tots els àmbits de l’acció política. 
1.3 Lluitarem per aconseguir la democratització de les relacions de gènere promovent vies 
apropiades que permetin a les dones i als homes per igual, prendre part en les esferes 
econòmiques, socials i polítiques. 
1.4 Demanem la ratificació immediata per part de l’Organització per al Desenvolupament i 
Cooperació Econòmica (OCDE) de la Convenció per Combatre el Suborn de Funcionaris Públics 
d’Exteriors en els Negocis Internacionals. 
1.5 Reafirmem el dret dels ciutadans a accedir a la informació oficial i als “media” lliures i 
independents. 
1.6 Treballarem per a l’accés universal a la tecnologia electrònica d’informació i comunicacions, 
com a mínim, a la ràdio, i a Internet i email de tipus comunitari Treballarem també per fer 
l’accés a aquestes tecnologies al més barat possible.  
1.7 Donem suport a un sistema legal secular just que asseguri el dret a la defensa i practiqui la 
proporcionalitat entre la falta i el càstig. 
1.8 Donem suport al finançament públic de les eleccions, i els mecanismes per assegurar que 
totes les aportacions econòmiques, on siguin permeses, són totalment transparents i tenen un 
límit , tant les aportades per individus, com per corporacions.  
1.9 Desafiarem la dominació corporativa dels governs, especialment on ciutadans es vegin 
privats del seu dret a la participació política. 
1.10 Donarem suport a la separació de poders entre l’executiu, el legislatiu i el judicial, i la 
separació de l’estat i la religió. 
1.11 Donarem suport al desenvolupament i l’enfortiment dels governs locals. 
Donarem suport a la reestructuració d’institucions estatals per democratitzar-les i fer-les més 
transparentes i eficients al servei de les metes de donar més poder als ciutadans i del 
desenvolupament sostenible. 

2. L’equitat 

Les diferències en els estàndards de vida i les oportunitats en el món d’avui són insuportables. 
El deute del tercer món que ascendeix a 2,5 bilions de $ és el més alt de tots els temps., 
mentre que en l’Organització de Desenvolupament i Cooperació Econòmica (OCDE) els països 
donen únicament 0.23% de PNB per ajudar al desenvolupament. El 20% més ric de la població 
del món té més del 80% dels ingressos mentre 1.200 milions de persones viuen en la pobresa 
(amb menys d’un dòlar al dia). 125 milions de nens mai no assisteixen a l’escola i 880 milions 
de persones no poden ni llegir ni escriure -més de dos terceres parts són dones, que 
constitueixen el 60% dels pobres. El creixement de la població s’ha ralentit però s’espera encara 
un increment de 2.000 a 3.000 milions més de persones per a l’any 2050. El virus de la 
immunodeficiència – SIDA (HIV) i de la tuberculosi (TB) i les infeccions augmenten. 

Els Verds 

2.1 Treballarem per augmentar les ajudes governamentals als països en desenvolupament, i 
farem que l’ajuda sigui dirigida als països més pobres dels pobres, establint les prioritats 
mitjançant el treball conjunt amb les comunitats locals. 
2.2 Treballarem per millorar els drets, la condició, l’educació i la participació política de dones. 
2.3 Ens comprometem amb nosaltres mateixos a fer realitat la meta d’una educació primària 
universal d’alta qualitat per a l’any 2015, i a finançar-la mitjançant l’increment de l’ajuda i 
l’alleugeriment del deute. 
2.4 Treballarem per la cancel·lació del deute dels països en desenvolupament especialment dels 
més pobres, i donarem suport a l’ús d’incentius per assegurar que l’estalvi que suposi 
l’alleujament del deute es canalitzarà a la reducció de pobresa i la conservació del medi ambient 
i que es faci a través de processos transparents i responsables que comptin amb la participació 
de les comunitats afectades. 
2.5 Preveurem accions concertades per combatre les grans pandèmies incloent-hi VHI -SIDA, 
TB- tuberculosi i malària com una prioritat, especialment a l’Àfrica, on cal un doble esforç per 
permetre l’accés general a baix cost als medicaments i a les teràpies eficients, i per restaurar el 
progrés econòmic, especialment mitjançant l’educació 



2.6 Reconeixerem el dret a la compensació a la gent que perd l’accés als seus recursos naturals 
mitjançant el desallotjament per la destrucció ambiental o intervencions humanes tals com la 
colonització i l’emigració. 
2.7 Revisarem la relació entre la propietat de titularitat privativa i l’ús privatiu dels seus 
recursos, amb la perspectiva de contenir l’abús ambiental i d’estendre l’accés a la subsistència 
bàsica per a tots, i especialment per a les comunitats indígenes. 
2.8 Treballarem per assegurar que tots els homes, les dones i els nens puguin aconseguir la 
seguretat econòmica, sense que recorrin a activitats personalment nocives tals com la 
pornografia, la prostitució o la venda d’òrgans. 
2.9 Ens comprometrem a treballar per una distribució del benestar més igualitària i per la 
creació d’igualtat d’oportunitats dins de totes les nostres societats, reconeixent que hi ha un 
nombre creixent de gent pobra i marginada, també en els països desenvolupats. 
2.10 Defensarem i promocionarem els drets humans, socials i ambientals de la gent de color. 

3. El canvi climàtic i l’energia 

Nou dels deu anys més càlids registrats, ho foren en el decenni dels 90. El nivell de CO2 a 
l’atmosfera és més alt que en qualsevol altre temps dels últims 15 milions d’anys. La freqüència 
dels desastres climàtics augmenta, matant milers i desplaçant milions de persones Pel que fa a 
la generalització dels processos de blanqueig i mort dels esculls de coral, que va passar per 
primera vegada l’any 1998 i que arribarà a ser comú en el període dels propers 20 anys els 
científics, des del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtico (IPCC) afirmen que 
l’escalfament global és veritable, i que l’acció humana suposa un factor considerable en aquest 
canvi. S’espera que la Terra se experimenti un escalfament addicional d’1 a 5°C en aquest 
segle, i l’elevació de la superfície marina que ja ha començat continuarà durant els pròxims 500 
anys, s’inundaran moltes parts de la Terra, la majoria de les regions més poblades. La 
catàstrofe climatològica es produirà si no actuem ara. 

Els Verds 

3.1 Adoptem l’objectiu de limitar els nivells de CO2 a l’atmosfera a 450 ppm en el període de 
temps més curt possible com exigeix l’IPCC. Els països desenvolupats hauran de complir no 
solament el Protocol de Kyoto (- 5.2% dels nivells de 1990 per al 2010 globalment, - 8% per la 
UE, - 6% per els EUA) que tot i ser un pas envers la bona direcció és excessivament insuficient; 
però també és el nostre objectiu aconseguir una reducció entre -20% a - 30% per al 2020 
perquè l’objectiu de la reducció del - 70% al- 90% pugui ser assolit al final de segle. A més, 
s’han d’emprendre accions per reduir l’emissió dels altres gasos d’hivernacle. 
3.2 Demanem l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto de conformitat amb aquest objectiu, i 
insistim que es desenvolupin les regles que condueixin a reduccions veritables d’emissió des de 
les fonts industrials dels països desenvolupats, incloent-hi un sistema de penalitzacions per als 
incompliments. 
3.3 Treballarem per establir una estructura internacional d’informació sobre les emissions de les 
corporacions transnacionals, vinculada a impostos globals sobre el carbó i càrregues ambientals 
globals. 
3.4 Treballarem durament per assegurar que els països en desenvolupament tenen accés a les 
tecnologies apropiades més eficients i sostenibles fortament enfocades a les energies 
renovables i, d’acord amb les Convencions del Canvi Climàtic assegurar que les accions siguin 
comprensibles i globals. El principi de participació ha d’estar en el nucli de les negociacions i 
mesures del canvi climàtic. 
3.5 Ens oposarem a qualsevol forma d’expansió de l’energia nuclear i treballarem perquè es 
tanqui ràpidament. 
3.6 Recolzarem una crida a una moratòria al nou desenvolupament i exploració de les 
prospeccions petrolíferes. 
3.7 Ens oposarem a la tala d’aclarida i a l’explotació forestal dels boscos antics , perquè 
considerem que són els ecosistemes més rics en carbó, en plantes i animals del planeta, vitals 
per tant per als pobles indígenes , i irrecuperables en qualsevol escala humana de temps. 
3.8 Promocionarem la plantació d’arbres d’espècies diverses però no els monocultius, com una 



mesura a curt termini per a la captació de l’anhídrid carbònic, amb altres beneficis per al medi 
ambient.  
3.9 Promocionarem la recaptació d’impostos sobre les energies no renovables i l’ús dels fons 
així aconseguits per promocionar l’eficiència energètica i les energies renovables. 
3.10 Donarem suport a la investigació en l’ús de fonts sostenibles d’energia i el 
desenvolupament tècnic de producció energètica ecològica  
Promocionarem les tecnologies energèticament eficients i les infraestructures verdes d’energia, 
entre i dins dels països i economies, basades en la manca de costos o en els mínims costos. 
Aquest és un dels costos econòmics de les emissions a tenir en compte pels països occidentals.  

4. La diversitat biològica 

Els ecosistemes saludables són essencials per a la vida humana, i tot i que sembla que nosaltres 
hem oblidat la relació entre la naturalesa i societat. les taxes d’extinció són de 100 a 1000 
vegades més altes que en èpoques prehumanes. Únicament el 20% dels boscos primaris de la 
Terra romanen relativament inalterats, el 60% de les existències de peix estan en perill de ser 
esgotades por sobrepesca, les invasions por plantes, animals i les malalties al·lòctones creixen 
ràpidament. L’extinció de les espècies i la destrucció dels hàbitats són conduïdes pel 
desenvolupament industrial i agrícola que també incrementen el canvi climàtic, la iniquitat 
global i la destrucció de cultures indígenes i de subsistència El monocultiu agrícola, promocionat 
per l’agroindústria i accelerat per la modificació genètica i el patentat de la naturalesa, amenaça 
la diversitat de les collites i les espècies animals domèstiques, i la vulnerabilitat radicalment 
creixent a les malalties. 

Els Verds  

4.1 Ens oposarem vigorosament al desenvolupament mediambientalment destructiu de 
l’agricultura industrial i dedicarem un esforç decidit a la protecció dels animals i plantes natives 
en el seu hàbitat natural, i on sigui possible en grans extensions. 
4.2 Treballarem per suprimir les subvencions a les activitats mediambientalment destructives, 
incloent-hi les explotacions petrolíferes, la construcció de preses, la mineria, l’enginyeria 
genètica i els monocultius agrícoles. 
4.3 Promocionarem les polítiques de compra ecològiques per a productes com la fusta, basades 
únicament en la definició més rigorosa de sostenibilitat i amb el suport d’un etiquetatge fiable. 
4.4 Donarem suport al concepte d’intercanvi de 'deute per naturalesa', subjecte  a l’acord amb 
les comunitats afectades indígenes i locals. 
4.5 Promocionarem la recuperació dels ambients naturals degradats, i la neteja de llocs tòxics 
existents al voltant del món, que van ser i són usats com a zones industrials i militars. 
4.6 Farem notar que reduint el transport de mercaderies al voltant del món, optant 
preferentment per la producció local on sigui possible, s’obtindrien beneficis accessoris derivats 
de la reducció de les “bioinvasions”, així com es redueix també el consum de combustibles 
derivats del petroli i els gasos d’hivernacle. 
4.7 Ens comprometerem a promocionar un currículum global d’ecologia per a tots els nivells de 
l’educació. 
4.8 Treballarem per establir un tribunal internacional específic de justícia per la destrucció 
ambiental i la pèrdua de diversitat biològica on puguin plantejar-se accions judicials contra 
corporacions, individus i estats nacionals. 

Ens negarem a acceptar les patents i el mercadeig amb la vida. 

5. Dirigir l’economia de la globalització segons els principis de la sostenibilitat 

El 50% de les entitats econòmiques més grans del món actual són corporacions. Amb la 
connivència dels governs, han creat un sistema legal que posa l’activitat econòmica, sense 
traves, per damunt del bé públic, que protegeix el benestar corporatiu però ataca el benestar 
social, i fa que les economies nacionals depenguin del casino financer global que mou uns 



$US1.3 mil de milions per dia en transaccions especulatives. Tanmateix, pot haver-hi un reflux 
L’Acord Multilateral sobre la Inversió (AMI) va ser, de moment, derrotat. En els països 
desenvolupats les institucions financers internacionals es poden reunir únicament sota 
condicions d’assetjament. La reputació del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional (FMI) 
estan malmesos.  

Els Verds 
 
5.1 Afirmem que les necessitats vitals tals com l’aigua, han de romandre sota propietat i control 
públics; i que la cultura, l’accés bàsic a la salut pública, a l’alimentació, als drets socials i a 
l’educació, i a uns “media” lliures no són “mercaderies” que puguin ser sotmeses als acords 
internacionals del mercat. 
5.2 Donarem suport a la creació d’una Organització Mundial per al Medi Ambient, que aglutini el 
Programa del Medi Ambient de les Nacions Unides (UNEP), amb el Programa de les Nacions 
Unides per al desenvolupament (PNUD), i el de Crèdit Global per al Medi Ambient (GEF) en una 
institució única amb capacitat per recolzar, potenciar i imposar sancions per promocionar el 
desenvolupament sostenible global. L’Organització Mundial del Comerç (WTO) haurà d’estar 
supeditada a les decisions d’aquest nou organisme. 
5.3 Donarem suport a l’abolició del FMI i Banc Mundial si no es reforma democratitzant l’elecció 
dels seus membres i la presa de decisions, i les seves operacions estiguin sotmeses als principis 
de la sostenibilitat i a totes les convencions internacionals sobre els drets humans i laborals i de 
la protecció ambiental. 
5.4 Donarem suport a l’abolició de la WTO si no es reforma per fer de la sostenibilitat la seva 
meta central, i actuï recolzada en processos transparents i democràtics i amb la participació de 
representants de les comunitats afectades. A més, ha d’haver-hi separació de poders per treure 
el mecanisme de resolució de conflictes de la competència privativa de la WTO- OMC. S’haurà 
de fer una avaluació de l’impacte produït per les anteriors rondes de negociacions sobre la 
sostenibilitat abans d’iniciar el nou trajecte. 
5.5 Treballarem per impedir que es portin a terme els nous acords de comerç i inversió regional 
o hemisfèrica sota el mandat de la WTO -tal com el proposat Acord de Lliure Comerç de les 
Amèriques (ALCA)- però donarem suport als processos d’integració de països que assegurin el 
benestar dels pobles i la preservació del medi ambient. 
5.6 Crearem un medi ambient mundial al qual institucions i organitzacions financeres i 
econòmiques proveiran de fons i protegiran els projectes respectuosos amb el medi ambient 
sostenible que mantingui les comunitats a tots els àmbits (locals, regionals, nacionals i 
internacionals). 
5.7 Exigirem que en els acords internacionals sobre el medi ambient, les condicions laborals i la 
salut tinguin prioritat sobre qualsevol classe de regles internacionals sobre el comerç. 
5.8 Treballarem per portar a terme la taxa Tobin-Henderson i altres instruments per contenir les 
transaccions de capital internacional especulatiu i ajudarem a potenciar el foment de les 
inversions en l’economia real, i a crear fons per promocionar l’equitat en el desenvolupament 
global. 
5.9 Treballarem per requerir a les corporacions que s’atinguin a les lleis ambiental, laborals i 
socials del seu propi país i del país en què operin, en tot cas, a les que siguin més estrictes. 
5.10 Treballarem per assegurar que totes les organitzacions globals, especialment les que 
posseeixen la capacitat significativa per definir les regles del comerç internacional, s’adhereixin 
fermament als principis del desenvolupament sostenible i realitzin un programa d’ensinistrament 
per al canvi cultural per la consecució total d’aquest objectiu.  
5.11 Volem que el benestar corporatiu es faci transparent i estigui subjecte al mateix nivell de 
responsabilitat que el benestar social, que subvencioni activitats respectuoses amb el medi 
ambient i que descarti totalment les socialment destructives. 

Aprovem el desenvolupament d’un esperit empresarial cívic per promocionar una  
comunitat basada en una economia concebuda com una manera de combatre l’exclusió social 
ocasionada per la globalització econòmica.  

6. Els drets humans 



La negació dels drets humans i de les llibertats van de la mà de la pobresa i ineficàcia política. 
Milions de persones pateixen discriminació, intimidació, detenció arbitrària, violència i mort . 
Tres de cada quatre governs han usat la tortura durant els tres últims anys.  

Els Verds 

6.1 Aprovem la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional sobre els Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, el Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics, l’Organització 
Internacional del Treball (OIT) les convencions, i altres instruments internacionals per la 
protecció dels drets i llibertats. Creiem que aquests drets són universals i indivisibles i que els 
governs nacionals són els responsables de la seva salvaguarda.  
6.2 Condemnem totes les dictadures i règims que neguin els drets humans, sense considerar les 
demandes polítiques. 
6.3 Treballarem amb les comunitats locals per promocionar la consciència dels drets humans, i 
per assegurar que la Comissió de l’ONU pels Drets Humans i els altres continguts del tractat són 
adequadament provistos de recursos.  
6.4 Requerirem que la Declaració Universal dels Drets Humans sigui esmenada per incloure els 
drets a un medi ambient natural saludable i els drets intergeneracionals als recursos naturals i 
culturals.  
6.5 Recolzarem el dret de les dones a prendre les seves pròpies decisions, incloent-hi el control 
de la seva fertilitat pels mitjans que elles considerin apropiats, lliures de la discriminació o 
coacció, i treballarem per aconseguir la ratificació de la Convenció sobre l’Eliminació de la 
Discriminació Contra les Dones (CEDAW), per eliminar les reserves, i per fer entrar en vigor el 
Protocol Optatiu. 
6.6 Recolzarem el dret dels pobles indígenes a la seva autodeterminació, als drets sobre el 
territori, i l’accés a la caça tradicional i els drets a la pesca per a la seva pròpia subsistència, 
usant tècniques humanes i ecològicament sostenibles; i recolzarem moviments dels pobles 
indígenes per establir i treballar mitjançant les seves pròpies organitzacions internacionals. 
Requerirem l’adopció immediata de l’Esborrany de la Declaració de 1993 sobre els drets de 
Pobles Indígenes com la norma mínima de protecció acceptada pels obles indígenes, i 
recolzarem els moviments dels pobles indígenes per establir i treballar mitjançant amb les seves 
pròpies organitzacions internacionals. 
6.8 Exigim que els torturadors s’enfrontin a les seves responsabilitats, i farem campanyes per 
posar-los davant la justícia, en els seus propis països o en un altre lloc, enfront un jurat 
internacional de jutges que actuïn sota els auspicis de la Cort Internacional de Justícia. 
Ens oposarem a qualsevol violació de la integritat física de l’individu per les tortures, els càstigs 
o qualsevol altra pràctica, incloent-hi les mutilacions de caràcter tradicional i religiós. 
6.10 Exigirem que la pena de mort sigui abolida a tot el món. 
6.11 Requerirem als governs per assegurar que tot demandant d’asil, ja sigui per ser víctimes 
de la violència estatal o dels grups armats independents, sigui tractat correctament segons la 
Convenció de Ginebra sobre els drets a l’Asil de 1951; que tinguin accés a processos justos; no 
siguin detinguts arbitràriament; i no siguin retornats al país on podrien patir les violacions dels 
seus drets humans fonamentals, o encarar el risc de mort, tortura, o altre tractament inhumà. 
6.12 Exigirem la prohibició de l’expulsió col·lectiva.  
6.13 Sostindrem el dret de tots els treballadors a la seguretat, a un treball convenientment 
retribuït, i a la llibertat per sindicar-se. 
6.14 Recolzarem el dret dels nens a desenvolupar-se lliures de la necessitat de treballar, i 
l’establiment d’una edat límit inferior per a l’inici de la vida laboral de nens i adolescents.  
6.15 Denunciarem la criminalització de la qual és objecte l’homosexualitat, i recolzarem el dret 
de les persones gays i lesbianes al seu estil de vida, i la igualtat de drets per les relacions 
homosexuals. 
6.16 Treballarem per millorar les oportunitats de les persones discapacitades per viure i 
treballar en condiciones d’igualtat en la societat, incloent-hi una veritable participació política. 
6.17 Recolzarem el dret de les minories lingüístiques a usar el seu propi idioma. 

7. L’alimentació i l’aigua 



Cents de milions de persones pateixen desnutrició, no perquè no hi hagi aliment suficient sinó a 
causa de l’accés desigual a la terra, a l’aigua, als crèdits i als mercats. Els organismes 
genèticament modificats (GMOS) no són la solució, perquè el problema immediat no és la 
producció sinó la distribució. A més a més, els GMOS suposen riscos inacceptables per al medi 
ambient, per als petits camperols independents, i per als consumidores, així com també per la 
diversitat biològica que és la nostra millor assegurança contra el desastre agrícola. L’escassesa 
d’aigua es produeix, en ambdós sistemes, en superfície i en les conduccions d’aigua de les 
capes freàtiques subterrànies. El despoblament de les conques adquireix un protagonisme 
devastador en els corriments de terres i inundacions, mentre la desertificació i la degradació 
s’estén ràpidament. Un motiu per l’optimisme seria el ràpid creixement de l’agricultura orgànica. 

 
Els Verds 

7.1 Considerem que l’accés a l’aigua neta per cobrir les necessitats bàsiques és un dret 
fonamental, i ens oposem a la privatització de les infraestructures i recursos d’aigua. 
7.2 Treballarem per eliminar les subvencions a la despesa d’aigua, a excepció de les que tinguin 
caràcter social, i per fer que els usos de l’aigua siguin més eficients. 
7.3 Treballarem per assegurar que l’aigua pura i els recursos subterranis d’aigua es conservin 
en qualitat i quantitat i perquè sigui ponderadament valorada per assegurar que els recursos es 
protegeixin adequadament de l’esgotament  
7.4 Considerem que l’estabilitat de les conques de recepció i la salut dels sistemes fluvials és 
crucial, i treballarem amb la gent directament afectada per parar la degradació dels rius, 
incloent-hi els grans projectes de grans preses i d’irrigació i el despoblament de les conques de 
recepció. 
7.5 Treballarem amb les comunitats locals en les regions àrides i semiàrides, on el clima està 
sota el domini de la incertesa, per reduir la degradació de la terra. 
7.6 Expressarem el nostre interès amb els països que han estat fortament colpejats per la 
desertificació i el despoblament, i demanarem que els països que no encara no ho hagin fet 
ratifiquin la Convenció de l’ONU sobre la Desertificació, i posarem els recursos disponibles 
necessaris per activar aquesta Convenció. 
7.7 Recolzarem i promocionarem l’agricultura orgànica. 
7.8 Requerirem una moràtoria internacional per la comercialització creixent de les collites 
d’organismes genèticament modificats d’almenys 5 anys, pendents d’investigació i debat, i per 
l’establiment de sistemes reguladors que incloguin la responsabilitat de les companyies pels 
possibles efectes adversos produïts per aquests organismes. 
7.9 Treballarem per la seguretat alimentària, per mitjà de regulacions estrictes sobre la 
producció, l’emmagatzematge i la venda. 
7.10 Treballarem per assegurar que la investigació científica es realitza d’acord a criteris ètics i 
aplica el principi de prevenció. 
7.11 Requerirem l’eliminació de tots els productes químics persistents i bioacumulatius fabricats 
per l’home i treballarem per eliminar totes les restes de productes químics perillosos del medi 
ambient. 
7.12 Treballarem per assegurar la prohibició de les hormones animals de creixement, i per-què 
s’imposin regulacions estrictes que controlin l’ús d’antibiòtics en els animals. 

8. La planificació sostenible 

El consum en els països industrialitzats és excessiu en tots els seus paràmetres, majoritàriament 
responsable del declivi mediambiental. En els països occidentals la gent usa 9 vegades més 
paper que la gent del sud, i té 100 vegades més automòbils per càpita que la gent a la Xina o a 
l’Índia, per exemple.  
El canvi envers una economia verda -que imita els processos ecològics, elimina els residus per a 
reutilització i reciclatge dels materials, i que posa l’èmfasi en les activitats que milloren la 
qualitat de vida i les relacions humans més que en el consum de mercaderies- promet nous 
llocs de treball, indústries amb menys contaminació, millors ambients de treball i una qualitat de 
vida més alta. 



Els Verds 

8.1 Promocionarem els índexs de mesurament del benestar més que els basats en el PIB per 
mesurar el progrés. 
8.2 Considerem que els ciutadans dels països afectats per un projecte de desenvolupament 
tenen el dret a participar en les decisions que s’hi prenguin, sense que per això siguin 
impediment les fronteres nacionals. 
8.3 Treballarem per assegurar que els que obtenen guanys per l’explotació de recursos comuns 
i/o naturals paguin el preu total de mercat pel lloguer de l’ús d’aquests recursos, i per qualsevol 
mal que facin a qualsevol dels altres recursos comuns. 
8.4 Reconeixem que l’impacte de creixement urbà continu (l’expansió) a costa de la terra 
agrícola i el medi ambient natural ha de limitar-se i finalment paralitzar-se 
8.5 Reconeixem que el procés de conurbació degut a la pobresa rural ha ralentir-se i revertir-se 
mitjançant programes apropiats de desenvolupament rural que reconeguin el concepte dels 
límits del creixement i protegeixin el caràcter i el valor ecològic del paisatge rural. 
8.6 Recolzarem la planificació local per la promoció ecològicament sostenible de l’activitat 
econòmica, l’habitatge, el transport, la gestió de residus, els parcs, els boscos urbans, els espais 
públics; i establirem els nexes entre els Verds al nivell local i regional al voltant del planeta per 
l’intercanvi de suport i informació. 
8.7 Treballarem per reduir la contaminació provocada pels vehicles oposant-nos a les autopistes 
en expansió permanent; promourem l’ús de vehicles energèticament eficients; integrant a la 
planificació territorial el transport públic, el transport en bicicleta i el de vianants; prioritzant la 
planificació i el finançament del transport públic enfront al transport privat d’automòbils.; i 
eliminant polítiques impositives que afavoreixen el desenvolupament autocèntric. 
8.8 Treballarem per crear estratègies econòmiques socialment responsables, utilitzant els 
impostos i el finançament públic per augmentar al màxim els incentius per la distribució justa 
de la riquesa, i les ecotaxes per crear incentius per evitar els residus i la contaminació. 
8.9 Demandarem que les corporacions i les comunitats redueixin, reutilitzin i reciclin els seus 
residus, apuntant cap a una economia de residu zero que imiti els processos dels ecosistemes 
naturals. 
8.10 Recolzarem totes les polítiques que permetin als països augmentar la creació de llocs de 
treball mitjançant activitats econòmiques que aporten valor afegit, o mitjançant el reciclatge 
dels residus, la producció de mercaderies duradores, l’agricultura orgànica, les energies 
renovables i la protecció ambiental. 
8.11 Promocionarem la inversió socialment responsable i la comercialització ecològica perquè 
els consumidors puguin fer eleccions positives basades en informació fiable.  
Reconeixerem el valor dels coneixements i les creences tradicionals i locals, i recolzarem la seva 
incorporació a la planificació i als projectes. 

9. La pau i la seguretat 

Les causes dels conflictes estan canviant. Les distincions entre la guerra, el crim organitzat i els 
abusos deliberats a gran escala dels drets humans estan arribant cada cop a ser més vagues; i 
creix el comerç d’armes globalizant-se, alimentant-se de l’única excepció que fa la WTO 
respecte a la seva reglamentació contra els subsidis al comerç. Com a xarxa global, tenim un 
paper vital per jugar en l’enfortiment dels nexes entre la comunitat d’organitzacions que estan 
treballant en pro dels drets humans i la pau, i recolzant i formant les institucions i conceptes 
emergents de governació global. 

Els Verds  

9.1 Recolzem l’enfortiment del paper de l’ONU com una organització mundial de gestió de 
conflictes i salvaguarda de la pau, mentre, considerem que, on la prevenció fracassi i en 
situacions de violacions estructurals i massives dels drets humans i/o genocidi, l’ús de força pot 
justificar-se si és l’únic mitjà de prevenir patiment addicional i les violacions dels drets humans, 
sempre que s’usi sota el mandat de l’ONU. Tanmateix, cada país té el dret de donar suport o no 
col·laborar amb l’acció. 



9.2 Lluitarem per donar més poder a l’ONU pel que fa als països del Sud, i treballarem per 
abolir el dret de veto potenciant el Consell de Seguretat, eliminant la categoria de membre 
permanent i augmentant el nombre d’estats membres. 
9.3 Recolzarem el proposat Tribunal Penal. A l’apartat dels crims de guerra, s’hi haurà d’incloure 
la violació massiva com a crim de guerra. 
9.4 Ambicionem reduir el poder del complex financer industrial militar, a fi de reduir radicalment 
el comerç d’armaments, assegurar diafanitat en la fabricació i eliminar les subvencions ocultes 
que beneficien les indústries militars. 
9.5 Treballarem per regular i reduir, amb la finalitat, a llarg termini, d’eliminar el comerç 
internacional d’armes (incloent-hi la prohibició de les armes nuclears, biològiques i químiques, 
les d’urani empobrit i de les mines antipersona) i portarem aquest tema dins l’àmbit de les 
Nacions Unides. 
9.6 Ajudarem a enfortir els programes de pau existents i forjarem nous programes que es 
dirigeixin a fomentar tots els aspectes que contribueixin a construir una cultura de pau. Els 
programes inclouran anàlisis de les arrels de la violència, incloent-hi la violència a l’interior de la 
família, i el tema del respecte mutu entre gèneres; i el suport a l’aprenentatge de la resolució 
no violenta de conflictes a tots els nivells.  
9.7 Procurarem la creació d’una cort internacional de justícia sobre crims ambientals en temps 
de conflicte.  
9.8 Buscarem esmenar les regles internacionals dels compromisos militars per assegurar que els 
recursos naturals es protegeixen adequadament durant els conflictes.  
9.9 Lluitarem contra el Projecte de Defensa Estratègica dels EUA, i treballarem per la 
desmilitarització i la desnuclearització de l’espai. 

10. Actuant globalment 

Els Verds de tot el Món som organitzacions independents, de cultures i antecedents diversos i 
que compartim un propòsit comú i reconeixem que, per aconseguir-ho, hem d’actuar tant 
globalment com localment.  

Els Verds 

10.1 Treballarem en col·laboració per fer realitat la Carta dels Verds del Món portant a terme 
accions conjuntes sobre assumptes de conseqüències globals allà on calgui. 
10.2 Recolzarem el desenvolupament de partits Verds, moviments polítics i xarxes de joves al 
voltant de tot el món. 
10.3 Ajudarem, quan ens ho sol·licitin, Partits Verds i moviments, amb l’enviament 
d’observadors a eleccions per ajudar a assegurar que són lliures i justes i animar els votants a 
implicar-se i votar verd en els seus propis països. 
10.4 Adoptarem i posarem en pràctica en les nostres pròpies organitzacions els principis 
democràtics que desitgem per a tota la societat  
10.5 Actuarem com un model de democràcia participativa a tots els àmbits al si de la nostra 
pròpia organització. 
10.6 Fomentarem la cooperació entre els partits Verds del Món per assegurar que els partits 
membres són consultats, educats i tenen la capacitat en un marc d’igualtat per influir en els 
posicionaments mundials dels Verds. 
10.7 Animarem els Partits Verds a mostrar el seu lideratge en l’establiment de polítiques que 
garanteixin la transparència i la descentralització de les estructures, amb la finalitat que les 
oportunitats i el poder polític es facin extensius a tots els membres; i en el desenvolupament de 
nous models polítics millors per enfrontar els desafiaments del desenvolupament sostenible i la 
democràcia de base.  
10.8 Evitarem fonts de finançament que estiguin en conflicte amb la nostra visió del món i els 
nostres valors. 
10.9 Evitarem la cooperació amb dictadures, sectes, o organitzacions criminals i amb les 
organitzacions que en depenguin, particularment en matèries relatives a la democràcia i els 
drets humans. 
10.10 Enfortirem els nostres nexes amb la comunitat d’organitzacions que participen dels 



nostres criteris, i amb les organitzacions de la societat civil com les que es van mobilitzar a 
Seattle; nosaltres en som part, de la consciència creixent de respecte al medi ambient, als drets 
socials i humans i a la democràcia, que ha de predominar sobre els criteris econòmics 
d’organització del món. 
10.11 Ens recolzarem uns als altres personalment i políticament amb amistat, optimisme i bon 
humor, sense oblidar-nos nosaltres mateixos de gaudir en el procés! 

 


