
 

 برابری درمردم  یپایدار عهدنامه

فقر را  و خاتمه داده ی هستیم که به بی عدالتی و نابرابری یتغییرات اساسی و بنیادخواستار  -امضاء کنندگان این عهدنامه-ما

حمایت و پاسداری کند.  ه انسان هابرای هم "توسعه پایدار"رفاه و سالمت انسانها را در اولویت قرار دهد واز حق  .دریشه کن

ما نظام های سیاسی و ی منجر شود و برای مردم و در بین آنها صلح به ارمغان آورد.زیست محیطتغییراتی که به عدالت 

هستند  دوستانهبشر درراه نیل به این اهداف موانعیا تقویت کننده  و تالش می کنند وضع موجودادامه  در جهت اقتصادی را که

. هم چنین گفتمان ها و سازمان های بین المللی را که سبب تاخیر در تحقق این تغییرات اساسی و الزم شده اند محکوم میکنیم ،را

مبارزه با بی عدالتی و کاهش آن برای دست یافتن به تحول مورد نیازبه سمت "پایداری"  بسیار  را نکوهش و محکوم می کنیم.

راه حل های مشارکتی  تضعیفموجب متعاقبا و  را می خشکانداعتماد  ریشه هرفته رفتابرابری زیرا که ن ,مهم و حیاتی می باشد

 ایجاد شده اند. زیست محیطی وسیاسی,اقتصادی ,پاسخ به مشکالت فوری اجتماعی جهتکه درمی شوند 

مشکالت بوجود  برای ییراه حل ها تنها شامل باشد ویا اینکهاستوارتغییرات جزئی و تدریجی بر مبنای  تنها راه پیش رو نمیتواند

باید با قوانین، اصول ومکانیسم راه حل ها  مثابه "نوشدارو پس از مرگ سهراب". بلکهیا به عبارتی به  ه( باشدثادحاز )بعد  آمده

رت د. نظام های اقتصادی که به صونگسترش نابرابری میشو یابوجود آمدن و  د که منجر بهنهای اصلی وزیربنائی مقابله کن

جایگزین شوند که بر مبنای تصمیم گیری  مؤسساتیاصول و  روت می شود باید باثدائمی تجمع  افزایش اتوماتیک و ذاتی سبب

و از رونق و شکوفایی  دموکراتیکی که نقطه نظرهای جامعه در آن لحاظ شده استهای دموکراتیک است. تصمیم گیری های 

 .دسته جمعی و مشترک حمایت میکند

. توسعه دهیم مقابله و براندازی نابرابری در موقعیت های اجتماعیدرجهت  را کمپین های اجتماعیهم چنین ما باید برنامه ها و 

دم ها غیر انسانی تلقی شود، طبقه بندی هایی از این گذشته، باید تصورات و عقاید مبنی بروجوددسته بندی های  متفاوت مابین آ

 و سایر صفات بنیادی انسان ها بوجود آمده است. ت، مذهب،قوم،نژاد،سالمتی، تواناییکه بر اساس تفاوت در جنسی

باید بررسی و  خود ،به همراه موسسات حقوقی آموزشی،مذهبی،مدنی،فرهنگی وتجارتی  و در آخر،جامعه مدنی و سازمان یافته

یر ثتا   مردماندیگرزندگی چگونه برکه  دنتا مشخص کن بگیرندعهده برمرور قوانین،عرفها و عملکردهای درونی خود را، 

صدای  د کهننه تنها باید تغییراتی بوجود آور همراه با این مؤسسات وبر نابرابری دامن زده اند. هم چنین جامعه مدنی اند گذارده

که این افراد در جامعه سهیم  شودشرایطی مهیا  خارج مانده از گود اجتماع شنیده شود بلکه بایدمردم به حاشیه رانده شده و یا 

 .شده و مشارکت کامل داشته باشند

اصول و چهارچوب هایی که راجع به آن سخن میگوییم در برگیرنده ارزش های واقع بینانه،عملی و اخالقی است که در بین 

 این اصول به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد:  انسان ها مشترک است.

 ١-  یک حق بنیادی انسان عدل و برابری به عنوان 

 ٢-  عدل و برابری به عنوان یک نیاز اصلی و ضروری برای دستیابی به رفاه وسالمت 

 ٣-   به عنوان بنیاد جوامع پایدارعدل و برابری 

 ٤-  توسعه پایدار" برای همهحقوق برابر برای نیل به" 

 ٥-  و مکانیزم ها/عملکردهای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی  ق تغییرات سیستماتیک که ساختارهاعدالت از طریبرابری و

 جوامع را متحول و یا تعدیل می نمایند.زیربنایی و بنیادی 

لتزاماتی که ما خواستار آن هستیم، تغییراتی را نشانه گرفته است که برای شکوفا کردن و رسیدن به برابری و عدالت تعهدات و ا 

سیستم اقتصادیمان، تضمین و اطمینان پیدا  دموکراتیک کردن الزاماتی همچون؛ دربرگیرندهواقعی مورد نیاز است. تعهداتی که 

و ملتزم کردن سازمان ها و  -اجتماعی، ذهنی و فکری، و فیزیکی -نیازهای ابتدائی بشربه  تک تک انسانهاکردن از دستیابی 

 میباشد. ،اد" و"برابر"بدنه های اقتصاد بین المللی به پرورش وگسترش دادن توسعه پایدار "آز

  :هستیم موارد ذیلما هم چنین خواستار



  بار حرکت وتغییر به سمت "پایداری" توسط مکانیزم های توسعه مالی/اقتصاد جهانی، در جهان را به صورت برابر

 تقسیم گردد.

 تعیین سرنوشت اقتصادی وسیاسی خود.مردم در زمینه  تمامیحقوق  وبالفعل کردناجرا 

  چنین حذف  می شود.هم 1 "سودجویی های مالی و احتکار"آن دسته از بدهی های کشورها که سبب حذف کردن

 توسط نخبگان. تنها تثبیت، تحکیم و انحصار قدرت "مصارف غیر ضروری" و 

 قطع ارتباط و جدا کردن تصمیمات سیاسی و انتخابات از پول 

 دسترسی به منابع محدود محلی.ثر برای مذاکره و گفتمان در جهت توسعه مکانیزم های مؤ 

  توزیع و تقسیم بندی مجدد.اطمینان حاصل کردن از عدالت و برابری در مالکیت زمین و تولید غذا از طریق 

 .تصویب حمایت های قانونی برای تمامی گروهایی که متحمل تبعیض هستند 

 است. ی عموم مردمبرا وسودمند مفید ،"آزادی" مطبوعات وارتباطاتی که 

 و نشریات علمیبه تحصیل، آموزش،تحقیق  یتضمین و اطمینان حاصل کردن از دسترسی همگان. 

 .مبارزه با نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی از طریق برنامه ی آموزشی طراحی شده در راستای تحقق این امر 

  "وع کردن رفتارها و سخنانی که برای تمامی گروه ها وممن 2از بین بردن و پاک کردن تمامی "ننگ های اجتماعی

 سبب افزایش تبعیض و تنفر است.

برنامه عملی اولیه درضمیمه به شکل اجمالی آمده است.این برنامه در طی ماه های آینده توسط سازمان ها و مؤسساتی که 

ری و بی بمبارزه با نابرامی شود از؛ عهدنامه را امضاء کرده اند توسعه پیدا خواهد کرد. بخش ها و قسمت های عملی شامل 

تجارتی که به در درون گروههای جامعه مدنی، برداشتن و حذف کردن کمک ها و پشتیبانی های عملکردهای فرهنگی و  عدالتی 

تبعیض و نابرابری دامن می زند،کمپین هایی برای براندازی نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی و تشکیل متحدانی که 

 رفیع تعهدات مختلف ذکر شده در باال شوند.مسبب ترویج و ت

 برای امضاء کردن لطفاً اینجا کلیک کنید

                                                           
1
 financial speculation 

2
 de-stigmatization 
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