ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НЮ ЙОРК
Кампания срещу неравенствата
Сбъдване на мотото „Да не пропуснем никого”
Нов мандат след 2015
1. Неустойчивите модели на развитие, обсебени от пазарни съображения и
икономически растеж, са двигател на задълбочаващи се и неоправдани
неравенства, климатични промени, причинени от хората и допълнително
изключване на социално и икономически маргинализирани общности.
Концентрацията на богатство и политическа власт в ръцете на малцина е
пагубна за обществото, каквато е и дискриминацията и неравното третиране,
което засяга главно жените, момичетата и малцинствените общности. Милиарди
хора по света страдат от всичко това.
2. Ние, представителите на Глобалната кампания срещу бедността (GCAP) –
глобално гражданско движение, което се противопоставя на институциите и
процесите затвърждаващи бедността и неравенствата – на срещата на Общото
събрание в Ню Йорк на 27-28 септември, с участието на коалиции и
поддръжници от цял свят, се договаряме да подновим и утвърдим мандата си да
се борим с неравенствата и бедността, за да осигурим спазването на човешките
права и запазване на достойнството на всеки човек и уважението към
природните ограничения на планетата.
3. Декларираме, че ще работим заедно под нова форма след 2015 г. за
справедливост и премахване на неравенствата и бедността.
4. GCAP е основана през 2005 г. по време на Световния социален форум в Порто
Алегре, Бразилия, като отворена и амбициозна кампания на гражданското
общество – включително феминистки и женски организации, правозащитни
групи, маргинализирани и социално изключени общности, национални и
международни НПО, профсъюзи, младежки и религиозни групи. GCAP приема и
популяризира бялата панделка като международен символ на борбата с
бедността и неравенствата.
Националните GCAP коалиции и групи съмишленици, включително
Феминистката работна група и Работната група на социално изключените
мобилизираха стотици милиона жени, мъже, деца и младежи, включително
социално изключени групи, за да окажат натиск на правителствата да изпълнят
своите обещания. Съмишлениците на GCAP извършваха мониторинг на Целите
на хилядолетието за развитие (ЦХР), както и на националните и регионални
ангажименти за развитие и на действия на международните институции и групи,
като Г20 и Рамковото споразумение на ООН за климатичните изменения. От
2010 членовете и съмишлениците на GCAP работеха по оформянето на Дневния
ред след 2015 г..
От началото на кампанията на GCAP срещу бедността преди десет години сме
въздействали върху националните и регионални политики и сме подпомогнали
оформянето на глобален дискурс върху бедността и неравенствата, включително
сме организирали успешна кампания за включването на самостоятелна цел за

устойчивото развитие, ЦУР 10 „Да се намалят неравенствата в рамките на и
между държавите”.

Неравенствата и Целите за устойчиво развитие (ЦУР)
5. В контекста на крайни неравенства в днешния свят, ние, участниците в Общото
събрание на GCAP декларираме, че ще се борим с неравенствата с фокус върху
неравенствата по пол и социално изключените хора, включително жените,
коренното население, далитите, хората, живеещи в зони на конфликти, децата,
възрастните хора, засегнатите от климатичните промени общности,
климатичните и други мигранти и хората с увреждания. Ние ще направим
необходимото лозунгът „Да не пропуснем никого”, който произхожда от
гражданското общество и по-късно е приет от ООН, да стане реалност. Това е
основата за силно политическо позициониране на GCAP като Глобална
кампания от перспективата на Глобалния юг, в която по-голямата част от
лидерството се осъществява от Глобалния юг.
6. Целите за устойчиво развитие (ЦУР) отиват отвъд ЦХР и предлагат надежда
за бъдеще, където хората ще живеят в хармония на безопасна и устойчива
планета. За разлика от ЦХР, ЦУР включват цели върху неравенствата, мира,
достойния труд, справедливостта и прозрачността, като същевременно се
заричат да се премахне насилието срещу жените и децата, трафика на хора и да
се спрат опасните климатични промени.
Приветстваме приемането на ЦУР, но в същото време сме разтревожени от
слабата дискусия върху структурните причини и първопричините за
неравенствата и бедността. В допълнение на това, липсва критична оценка на
ролята на частния сектор, който се представя само като част от решението,
въпреки че бизнеса често изостря неравенствата, включително неравенствата по
пол, бедността и климатичните промени.
ЦУР са само рамка за ангажимент и участие. GCAP ще продължи да се бори със
структурните аспекти и причини за неравенствата и бедността. Ние ще търсим
отговорност от всички действащи лица – включително правителствата, частния
сектор и международните институции, в това число и ООН. За да се постигнат
ЦУР от съществено значение са политиките, които подкрепят равенството като
тези за данъчна справедливост, достоен труд, мерки за преразпределение,
социална защита и равенство по пол.

Кампания отдолу нагоре
7. GCAP ще работи на местно, национално и регионално ниво, осъществявайки
мониторинг на изпълнението на ЦУР, за да е сигурна, че страните постигат
целите и подцелите за всички групи хора. GCAP ще прилага подход отдолу
нагоре, за да ангажира хората и правителствата. Нашата стратегия на
ангажираност с тази рамка се съдържа в израза „Да постигнем ЦУР на местно
ниво – подкрепа на местните общности в борбата им за справедливост”.
Това включва работа с коалиции, членове и партньори на национално,
регионално и глобално ниво, основана на местни кампании и действия.
Главната сила на GCAP са кампаниите и действията на местно ниво, мониторинг
и застъпничество на базата на доказателства на местно, регионално, национално
и международно ниво с ясно поставени искания. Работата на GCAP се основава

на гласовете на хората и следователно GCAP подкрепя повишаването на
информираността и капацитета на местните лидери да участват в
международните процеси и рамки.
8. GCAP ще работи за прекратяване заграбванията на земя, вода и гори, както и
нарушаването на човешките права от мега-мини и платформи за добив на
изкопаеми ресурси. Ние се стремим към премахване на модела на развитие,
основан върху изкопаемите ресурси. Ще работим за трансформиране на
несправедливите и водещи до бедност аспекти на глобалната икономика и
финансова архитектура, както и срещу първопричините за насилствени
конфликти. Тъй като правните системи често са се проваляли в задачата си да
защитават правата на хората върху природните ресурси, GCAP ще работи с
местните общности, за да осигури изпълнението от страна на правителствата на
демократичните решения, взети на всички нива.
9. Правителствата продължават да игнорират мнението на хората. Управляващи по
света приемат рестриктивно законодателство и сплашват активисти,
хуманитарни работници, журналисти и медии. Членове на GCAP, ангажирани с
кампании са несправедливо задържани и затваряни при инициативи за
привличане на съмишленици за по-голяма отчетност, джендър справедливост и
действия за спиране на климатичните промени. GCAP ще отстоява принципа на
смислено участие на гражданското общество и ще подкрепя гражданските
организации и активисти, които са тормозени от правителствата им.
10. Планираме да се свържем с милиони граждани по света и да направим така, че
техните искания за справедливост да бъдат чути. Приемаме, че
застъпничеството и кампаниите са две страни на една и съща стратегия. От
създаването си през 2005 г. кампаниите са в сърцевината на работата на GCAP.
Кампаниите се базират на изпълнение на местно и национално ниво. Глобалните
кампании подкрепят тези национални кампании.

Новото начало
11. Създаването на справедлив и устойчив свят за всички хора – особено в
реалността на свързани интереси, които се облагодетелстват от запазване на
статуквото – е огромно предизвикателство, което изисква вливане на нова
енергия в нашата мрежа и създаване на нови партньорства и съюзи. Планираме
да работим съвместно със социални движения, мрежи на гражданското
общество, местни групи и други, които споделят ценностите и целите ни, на
регионално и глобално ниво, да изградим силна инициатива и да работим в
широки съюзи на гражданското общество.
12. Отбелязването на десетата годишнина от създаването на GCAP е знаменателно
събитие. Затвърждавайки решимостта си да продължим с ново начало, GCAP ще
премине през преходен период, за да изгради нова управленска структура, име,
лого и други елементи. Ние ще стартираме отново в началото на 2016 г. Ще
поканим членове, стратегически партньори и съмишленици да работят с нас, за
да изградим общата ни бъдеща стратегия.

