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World Forum of
Civil Society Networks
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de la Société Civile
Foro Mundial de Redes
de la Sociedad Civi l

A) Participants

Fòrum Mundial de Xarxes

1. Personalitats, intel·lectuals
Amin, Samir		
Boff, Leonardo		
Cousteau, Francine		
Díez-Hochleitner, Ricardo
El Saadawi, Nawal		
Grzybowski, Candido		
Jahangir, Asma		
Khor, Martin
Mayor, Federico
Menchú Tum, Rigoberta

Forum du Tiers Monde
Teòleg
The Cousteau Society
Presidente Emeritus Club of Rome
Escriptora
IBASE
Activista Drets Humans
Activista ONG

Mitterrand, Danielle		
Morin, Edgar		
Pérez Esquivel, Adolfo		
Ramonet, Ignacio		
Soares, Mario		
Traoré, Aminata		
Cora Weiss 		
Chico Whitaker		
Muhammad Yunus		

Premi Nobel de la Pau

France Libertés
Sociòleg
Premi Nobel de la Pau
Le Monde Diplomatique
Fundação Mario Soares
Activista Fòrum Social Africà
The Hague Appeal for Peace
Right Livelihood Award
Premi Nobel de la Pau

2. Organitzacions Internacionals

“L’última cosa que desitjaria és que algun dels
nostres descendents, d’aquí a uns anys, mirés
enrere i ens menyspreés perquè vam poder
fer tantes coses, però no ens hi vam atrevir.
Hem d’atrevir-nos a buscar el com, el perquè i
el per a què estem d’acord. D’aquesta manera,
podrem buscar junts solucions alternatives i
noves maneres de gestionar els reptes del món.
Ser diversos és la nostra riquesa, actuar units
serà la nostra força”.
(Federico Mayor; 2 abril de 2001;
Reunió constitutiva d’UBUNTU).

Advocacy for Women in Africa		
Alliance for a Responsible, Plural and United World
AMARC ALC Asociación Mundial de Radios Comunitarias
Arab Organization for Human Rights
Asociación Naciones Unidas España/América Latina
AWEPON - African Women’s Economic Policy Network
Center for War / Peace Studies, Inc.
Center of Concern
Centro Internacional para una Cultura Democrática
Comunità di Sant’Egidio
Community Organisations Development Institute
CRIS - Communication Rights in the Information Society
DAWN- Development Alternatives with Women for a New Era
EarthAction
Earth Charter
Economic Policy Institute
EURALAT - Observatorio Latinoamericano Des. Democrático y Social
Federation of African Women’s Peace Network
Federation of Human Rights Centers in Arab World
FEMNET - The African Women’s Development & Comm. Network
Foreign Policy In Focus
Forum Asia - Asian Forum for Human Rights
Friedrich Ebert Stiftung
Fundación Cultura de Paz
Fundación Global Democracia y Desarrollo
Global March Against Child Labour
Global Marshall Plan
Global Movement for Children
Global Youth Action Network
Grameen Bank
Health Global Access Project (GAP)
IATP - Institute for Agriculture and Trade Policy
ICAE - International Council for Adult Education

ICSFD - International Civil Society Forum for Democracy
IGTN - International Gender and Trade Network
Institut Internationale Jacques Maritain
Intermón Oxfam (Oxfam International)
International Peace Bureau
International Physicians for Prevention of Nuclear War
Justice and Peace Europe
Linguapax Institute
Mandat International
Médecins du Monde International
MOCASE / Vía Campesina
MWENGO
NEF - New Economics Foundation
Pax Romana / ICMICA
PDHRE - Peoples Movement for Human Rights Learning
Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos
Social Watch / Third World Institute
Society for International Development (SID)
South Centre
State of the World Forum
Tavola della Pace
Tellus Institute
Third World Network
United Way International
UNPO - Unrepresented Nations & Peoples Organisation
WACC - World Association for Christian Communication
WEDO - Women’s Environment and Development Organization
WFM - World Federalist Movement / Institute for Global Policy
World Assembly of Youth
World Peace Centre
WOSM - World Organisation of the Scout Movement
Youth for Unity and Voluntary Action

3. Món Universitari, Món de la Comunicació
An-Na’im, Abdullahi
Brutus, Dennis
Dupas, Gilberto
Egron-Polak, Eva
Falk, Richard A.
Ferraté, Gabriel
Ferrer, Josep
Foster, John
Gerth, Donald
Giró i Roca, Antoni
Guarga, Rafael
Held, David		
Henderson, Hazel
Mendes, Cândido

Emory University
University of Pittsburgh
Instituto de Estudos Avançados
Association Internationale des Universités
Princeton University
Former Rector Universitat Oberta de Catalunya
Former Rector Universitat Politècnica de Catalunya
The North-South Institute
California State University
Rector Universitat Politècnica de Catalunya
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
London School of Economics
Escriptor
Universidade Cândido Mendes

Nair, Sami		
Najam, Adil		
Pagès, Jaume
Ramentol, Santiago
Requejo, Ferran
Sassen, Saskia
Savio, Roberto
Smith, Gordon
Trent, John
Tünnermann, Carlos
Vidal-Beneyto, José
Xercavins, Josep
Zepeda, José

Université de Paris VIII
Boston University
Former Rector Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Columbia University, Professor
Inter Press Service International Association
Centre for Global Studies
University of Ottawa
Inst. Latinoamericano de Educación para el Desarrollo
Amis du Monde Diplomatique
Secretariat Ad Hoc Foro UBUNTU / UPC
Radio Netherland

UBUNTU
Fòrum Mundial de Xarxes
de la Societat Civil

B) Observadors
George, Susan
Caritas Internationalis
CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation
CONGO - NGOs in Consultative Relationship with UN
Green Cross International		

Greenpeace International		
International Federation of the Red Cross
IUCN The World Conservation Union
Chomsky, Noam
Médecins Sans Frontières International

C) Promotors

D) Patrocinadors

E) Secretariat Ad Hoc

Fundación Cultura de Paz
Universitat Politècnica de Catalunya

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Agencia Española de Cooperación Internacional
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Bertran, Laia
Garrich, Marta
Miret, Lluís
Rovira, Sergi
Xercavins, Josep

UBUNTU
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Jordi Girona, 29, Ed. Nexus II
08034 Barcelona - Spain
Tel: 34/93 413 77 73
Fax: 34/93 413 77 77
info.ubuntu@ubuntu.upc.edu
http://www.ubuntu.upc.edu

UBUNTU és una antiga paraula africana per designar humanitat –
compartir, tenir en compte i estar en harmonia amb tota la creació. Com a
ideal, promou la cooperació entre individus, cultures i nacions.

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS FINALS - VISIÓ I MISSIÓ

A finals de 2000, Federico Mayor Zaragoza va fer una crida a diversos actors de la
societat civil mundial

1. L’objectiu final de la iniciativa UBUNTU és, davant l’especial gravetat dels problemes
actuals, promoure la construcció d’un món més humà, just, pacífic, divers i sostenible,
contribuint a la transició d’una cultura de força i d’imposició a una cultura de pau,
diàleg, justícia, equitat i solidaritat. Per això, caldrà dotar-se de nous procediments i
institucions de governabilitat democràtica mundial a totes les escales (reforma dels
existents i/o nova creació) que, amb altres actors, i contemplant sempre la participació
activa de la “societat civil”, garanteixin
• processos de presa de decisions més representatius, participatius i democràtics que
garanteixin la legitimitat de les decisions polítiques
• exercici del poder limitat i responsable a escala nacional, regional i mundial
• coherència entre les polítiques macroeconòmiques, comercials, de cooperació i
relatives al medi ambient, de manera que puguin contribuir a atènyer un veritable
desenvolupament humà socialment i ambientalment sostenible a tot el planeta
orientat pels principis establerts a la Declaració Universal dels Drets Humans
• concepció i gestió “pública” dels béns comuns globals i dels sabers i capacitats
científics i tecnològics de la humanitat, el desenvolupament dels quals ha de respectar
els interessos generals de la societat
• preservació i desenvolupament de la diversitat cultural davant d’una “globalització”
amb tendències a la homogeneització
• promoció d’un model de desenvolupament basat en l’educació, la salut i que
incorpori la perspectiva de gènere, en defensa de la vida, contra la violència i
l’armamentisme.

“El segle XXI es troba enfront d’un procés de “globalització” que, mitjançant acords,
fusions i treball conjunt de xarxes internacionals de grans empreses financeres,
industrials i de serveis, influeix sobre la resta del món. Aquesta situació planteja la
necessitat que un altre actor principal del context internacional, l’anomenada “societat
civil”, s’articuli globalment a fi d’incidir en els grans temes de l’agenda mundial que
l’afecten quotidianament. És per això que totes les veus han d’unir-se de manera
que atenyin la magnitud apropiada per ser escoltades, i fer possible la interacció que
afavoreixi la presència del “sentit humà” a l’acció política, social, cultural i econòmica
mundial.
L’objectiu primer és federar esforços, construir ponts de diàleg i comunicació entre
personalitats i intel·lectuals, organitzacions i institucions internacionals, persones del
món de la universitat i de la comunicació, etc., la preocupació fonamental de les quals
sigui treballar per la pau, la democràcia, el desenvolupament sostenible, la dignitat
i els drets humans, i que, coordinades en defensa d’aquests grans principis, podrien
aconseguir un diàleg favorable amb els altres actors de l’arena internacional que pugui
jugar un paper rellevant en l’esdevenidor de l’escenari mundial.
Es tracta de construir una xarxa de xarxes, un moviment de moviments, on tots junts
però diversos teixeixin estructures i espais d’opinió i de trobada que permetin treballar
per la defensa dels valors i els principis que sustenten la vida en democràcia, i atènyer
així un veritable desenvolupament humà a escala planetària, que garanteixi l’harmonia
amb la natura i la diversitat cultural.”

que ha donat lloc a la convocatòria de dues reunions constitutives (abril 2001 i març
2002) que han tingut lloc en un període molt ric d’esdeveniments de la societat civil.
A la primera es va prendre la decisió de crear el FÒRUM MUNDIAL DE XARXES DE LA
SOCIETAT CIVIL – UBUNTU. UBUNTU és una antiga paraula africana per designar
humanitat – compartir, tenir en compte i estar en harmonia amb tota la creació.
Com a ideal, promou la cooperació entre individus, cultures i nacions. A la segona s’ha
confirmat aquesta decisió i s’ha avançat en diversos aspectes institucionals i operatius.
També s’ha accentuat la voluntat que el Fòrum sigui una veu pro-activa (prospectiva
i propositiva) per posar a l’ésser humà al centre de totes les decisions polítiques,
econòmiques i socials.
Els documents treballats pels participants durant el procés constitutiu d’aquesta
iniciativa han portat a la següent definició dels seus objectius i funcionament:

OBJECTIUS INSTRUMENTALS; PRIORITATS
2. Trobar espais i mètodes de treball conjunts mitjançant els quals xarxes, persones
i organitzacions diverses de la societat civil mundial ajuntin les seves veus, elaborin
propostes i organitzin accions concretes conjuntes, i augmentin el seu coneixement i
interrelació mútua
3. Influir, mitjançant aquest treball conjunt, en l’elaboració i implementació de polítiques
que promoguin l’exercici inalienable dels Drets Humans individuals i col·lectius a tots
els nivells possibles
4. Amplificar la veu de la societat civil i reforçar el paper de les organitzacions existents.
Per això, la iniciativa UBUNTU pretén:
a) Tenir una perspectiva holística i global, més que específica, temàtica o local. Tenir
en compte la visió específica i local i la seva interrelació i complementació amb la
perspectiva global
b) Fer més visible i eficient la força de la societat civil en el món
c) Identificar conjuntament els principals reptes de la humanitat i proposar estratègies
i plans d’acció comuns basats en els que ja existeixen
Partir de la realitat de cada moment i recollir els treballs de les Nacions Unides,
especialment les seves grans declaracions i tractats internacionals – des de la pròpia
Carta fins, per exemple, la Declaració i el Pla d’Acció per a la Cultura de Pau –; les
declaracions i els programes d’acció resultants de les cimeres internacionals – oficials
i paral·leles – de la dècada dels 90; l’activitat programàtica que ha dut a terme
directament a la “societat civil” organitzada en els últims anys – la Crida per a la Pau
de La Haia, el Manifest per a una Cultura de Pau, la Declaració Final i Pla d’acció del
Fòrum del Mil·lenni de les Nacions Unides, la Carta de la Terra, etc., amb exemples a

seguir, reprendre i desenvolupar.
d) Elaborar noves propostes conjuntes davant les problemàtiques mundials, sobre
les seves possibles solucions i governabilitat (procediments i institucions; presència
efectiva, entre altres actors, de la societat civil; etc.)
e) Realitzar accions conjuntes – comunicats, campanyes, etc. – de les organitzacions
participants de la iniciativa, com acció informativa permanent a la ciutadania sobre
els grans temes de l’agenda mundial
En el període constitutiu s’han emès vuit comunicats de la iniciativa UBUNTU: 1. En
el dia mundial del medi ambient, juny 2001; 2. Enfront de la situació a Gènova, juliol
2001; 3. Davant de l’atemptat terrorista als EUA, setembre 2001; 4. Pau, Justícia i
Seguretat: valors i propostes, desembre 2001; 5. Monterrey: mesures resolutives contra
la injustícia i la pobresa al món, març 2002; 6. Davant la progressiva militarització
del conflicte d’Orient Pròxim, març 2002; 7. Mesures per a la sanció de pràctiques de
clonació humanes, abril 2002; 8. Davant l’unilateralisme en la política internacional,
seguim el camí del Tribunal penal internacional, maig 2002.
f) Configurar capacitats de diàleg, de pressió i d’incidència de la societat civil davant
dels governs, les organitzacions internacionals, els poders econòmics i els mitjans de
comunicació.

FUNCIONAMENT
S’està construint un fòrum unitari de debat i acció (permanent de forma virtual i
periòdic de forma física) que afavoreixi el treball coordinat i articulat dels participants
del fòrum, complementant i amplificant la pluralitat, la diversitat, la força i la riquesa
conceptual i temàtica d’aquests.
1. Els Participants del fòrum són totes les organitzacions i/o persones que, a partir
d’aquest procés constituent, vulguin participar en aquesta iniciativa i assumeixin
l’essència d’aquest document. La sobirania del Fòrum UBUNTU resideix en els seus
participants.
2. El Fòrum UBUNTU funcionarà d’acord amb els procediments següents:
a) La Reunió del fòrum: es reunirà cada un o dos anys; l’ordre del dia i els documents
principals de la reunió seran debatuts en un procés participatiu previ. La Reunió virtual
del fòrum és la que permet el fòrum permanent; es desenvolupa en el marc de l’espai
virtual del fòrum – en el que es garanteix el ple accés de tots els participants – i, en
general, en el context de les tecnologies de comunicació no presencials.
b) La Comissió coordinadora (i, en el seu cas, els Grups de treball): és l’òrgan de treball
i d’impuls general per garantir el bon funcionament, els procediments i les accions del
fòrum.
c) El Secretariat Ad Hoc: subjecte de gestió professional del fòrum, amb seu i entitat
a la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, i coordinat pel Professor Josep
Xercavins i Valls.
d) Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible; en el seu defecte,
per majoria simple dels participants. Les decisions preses no són mai vinculants per a les
minories. Qualsevol decisió i/o manifestació pública de la iniciativa anirà acompanyada
d’una llista que inclogui exclusivament els participants que hagin votat a favor o s’hi
hagin adherit.
Abril 2001/Juny 2002

