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Presentació
Associació "Arc Humanista de Comunicació" (A.H.C.)
NRAIB 5200. Adreça: CEPA. Son Canals. C/ Son Canals, nº 10. 07008 Palma.
Illes Balears.
L’associació Humanista de Comunicació neix com resposta a una necessitat de
comunicació transversal d’informacions i valors humanistes, entre persones
que tenen professions molt diverses i que pertanyen, o no, a partits polítics,
sindicats i grups diferents; però que els uneix la necessitat de
l’experimentació, sensació i comunicació transversal humanistes.
No pensam que la persona sigui, social i solidàriament, bona en i per si
mateixa; tenim molts d’exemples que ens indiquen el contrari; però si pensam
que la persona és capaç de ser-ho i, conseqüentment, també de ser
responsable solidària del creixement individual i social, des del respecte a
nosaltres mateixos i als altres, així com a les nostres i altres idees, llengües,
cultures, terres, natura i medi-ambient.
Front les imposicions dogmàtiques, autoritàries o violentes reivindicam la
comunicació lliure i responsable. Pensam que sols mitjançant la paraula i el
consens es poden resoldre les diferències i avançar civilitzadament i solidària.
Subscrivim la Carta de la Terra, la Declaració Universal dels Drets
Humans i la Carta de Principis del FSM; el compromís del respecte i
defensa per les persones, individual i socialment, així com el respecte i defensa
del seu patrimoni natural, ambiental i cultural. Condemnam i rebutjam totes
les agressions i violències i actituds d'incidència social derivades
d'autoritarisme o dogmatisme.
La majoria dels membres de la nostra associació ho som també d’altres i el
ser-ho de l’AHC transversal ens permet posar en comunicació les
organitzacions de fins distints però coincidents en el principi humanista:
ecològic i social. Si tu vius des d’una perspectiva semblant (el capital està al
servei de la persona i els interessos particulars supeditats als comuns i no a la
inversa) pots ser membre de la nostra associació, emplenant la fitxa adjunta i
enviant-la a la seu o, directament, mitjançant el formulari. Per poder ser soci
s'han de tenir els 18 anys complits.
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Associació Humanista de Comunicació (AHC)
http://www.mallorcaweb.net/arc46/AHC
Associació Humanista de Comunicació

NRAIB 5200. Adreça: CEPA. Son Canals. C/ Son Canals, nº 10. 07008 Palma. Illes Balears.

L’associació Humanista de Comunicació neix com resposta a una necessitat de
comunicació transversal d’informacions i valors humanistes, entre persones que tenen
professions molt diverses i que pertanyen a partits polítics i grups diferents; però que
els uneix la necessitat de comunicació transversal i l’experimentació i sensació
humanista. No pensam que la persona sigui, social i solidàriament, bona en si
mateixa; tenim molts d’exemples que ens indiquen el contrari; però si pensam que la
persona és capaç de ser-ho i, conseqüentment, responsable solidari del creixement
individual i social des del respecte a nosaltres mateixos i als altres, així com a les
nostres i altres idees, llengües, cultures, terres, natura i medi-ambient. Front les
imposicions dogmàtiques, autoritàries o violentes reivindicam la comunicació lliure i
responsable. Pensam que sols mitjançant la paraula i el consens es poden resoldre les
diferències i avançar civilitzadament i solidària. La majoria dels pocs membres de la
nostra associació ho som també d’altres i el ser-ho de l’AHC transversal ens permet
posar en comunicació les organitzacions de fins distints però coincidents en el principi
humanista: ecològic i social. Si tu vius des d’una perspectiva semblant (el capital està
al servei de la persona i els interessos particulars supeditats als comuns) pots ser
membre, emplenant la fitxa adjunta, de la nostra Associació Humanista de
Comunicació (AHC) i enviant-la a la seu.
Associació Humanista de Comunicació (AHC)

WEB: http://www.mallorcaweb.net/arc46/AHC

* Si pots adjunta una fotografia de carnet, tot i que la manca d’aquesta no és un impediment per a
poder associar-te.
Adreça electrònica: archumanista@gmail.com
Adreça postal:
Associació Humanista de Comunicació (AHC). CEPA Son Canals.
*

C/ Son Canals nº 10. 07008 Palma. Illes Balears.

Foto carnet

Mòbils: 660 101 187 (A. Ramis); 616 113 943 (J.M. Galvis); 647 348 355 (P. Carrió)

“Parlant la gent s’entén”
Nº AHC:

*Data d’avui:

*DNI:

*Nom:

*Llinatges:
(Obligatori sols pels socis). Adreça postal particular:
*Localitat i província on vius habitualment:
*Adreça electrònica particular:
Professió / Lloc de feina:
*Telèfon particular:

Telèfon feina:

* 1 Soci/a AHC / 2 Sols subscriptor/a Arc46

Vull ser membre “EscolaWeb’05”? Si / No

Vull ser professor/a de l’AHC? Si / No . Si sí:

Titulació:

e-mail alternatiu feina:
Àrees d’interès i observacions que vulguis fer:

*: camps obligatoris
Associació: Arc Humanista de Comunicació. Referents.
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Reunió constituent real de l’Associació Humanista de comunicació
Flassaders, 13 de novembre de 2004
Ordre del dia:
1
2
3
4
5

Explicació del què i per què de l’Associació
Presentació dels assistents (socis o no).
Proposta de Junta provisional
Noves associacions. Converses. Propostes d’activitats. Tapeo. Quota degustació (simultani).
Suggerències, queixes i propostes

1 Explicació del què i per què de l’Associació
AHC: És una associació de persones per a comunicar-nos (de forma transversal horitzontal),
directament i mitjançant les eines de la xarxa d’Internet (WEB, Hadah, Diaris, Fòrums i llista
de distribució) valors i accions humanistes que ens facilitin un millor estar personal i dels
nostres entorns, front al malestar que ens suposen les actituds inhumanes dels
comportaments oficials de la globalització capitalista (destrucció, amb morts i ferits innocents,
d’Iraq, Palestina,... i destrucció ecològica de les Illes). Assumim la Declaració Universal dels
Drets Humans i la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial.
Eixos de comunicació (no és cert que el poder autorealitzador sigui el no compartir):
1 Comunicació interpersonal (AHC)
2 Comunicació per coordinació entre Organitzacions (FEH).
Finalitat: La millora del benestar social de tots i cada un, procurant la reducció de fets i
comportaments del món destructor i ampliació dels fets i situacions del món ecològic (que
inclou l’humanista). “Vull estar bé i sé que sols puc estar bé si tu i el nostre entorn també
estau bé”.
Procediment:
U.S.A.: Utopia S.A. (societat anònima o societat per accions, humanistes, de comunicació).
Cada un/a aportarà les comunicacions i participarà a les accions que pugui i vulgui. Pretenent
la utopia d’un món i una vida feliç podrem arribar a un món i a una vida millors. Escola Oberta
Popular Social a Distància (Esperit Pare Ventura)
Accions presencials previstes:
-

Grup de tertúlia “Cafè Gijón”. Coorina: Francesca Dolç
Excursió a Petra en tren.
Sessió de dibuix i fotografia a la Real.
Posi un Linux al seu ordinador.
Visita guiada (Manel Domenench) al museu de Mallorca.
Visita guiada a Palma antiga (Manel Domenech)
... Totes les altres que vagin sorgint i que aneu proposant

Eines de comunicació:
WEB: http://www.mallorcaweb.net/arc46 (Hadah, formularis per a subscripció, associació i
coordinació d’organitzacions, Diaris i Fòrums).
Subscripció a la llista de distribució: archumanista-subscribe(@)yahoogroups.com
Enviar missatges a la llista: archumanista(@)yahoogroups.com
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Carta de la Terra
http://www.fundacioperlapau.org/
La Carta de la Terra és una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics
d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra.
La Carta de la Terra està impulsada per la xarxa mundial Dia de la Terra, i està
pensada com una declaració de principis ètics fonamentals i principis pràctics
d’importància duradora, àmpliament compartits per tots els pobles de la Terra.
Funcionarà com un codi universal de conducta per guiar les persones i les nacions cap
a un desenvolupament sostenible. És una crida a l’acció que afegeix noves dimensions
significatives a tot el que ja s’ha expressat en acords anteriors i declaracions sobre
medi ambient i desenvolupament sostenible.
A continuació, trobareu el text íntegre:
Carta de la Terra
La comunitat terrestre es troba en un moment decisiu. La biosfera està
governada per lleis que ignorem i la nostra ignorància no ens guareix dels
seus efectes. Els éssers humans han adquirit l’habilitat d’alterar radicalment
el medi ambient i els processos evolutius. La mancança de visió i prudència
en les nostres accions i la incorrecta utilització del coneixement i del poder
amenacen el teixit de la vida i els fonaments de la seguretat local i global.
La Terra és la nostre llar i la llar de tots els éssers vius. La Terra mateixa és viva. Tots
formem part d’un univers en evolució. Som membres d’una comunitat de vida
interdependent amb una enorme diversitat de formes de vida i cultures. Ens sentim
humils davant la bellesa de la Terra i compartim una reverència per la vida i les fonts
del nostre ésser. Agraïm per l’herència que hem rebut de les generacions passades i
assumim les nostres responsabilitats cap a les generacions presents i futures.
La comunitat terrestre es troba en un moment decisiu. La biosfera està governada per
lleis que ignorem i la nostra ignorància no ens guareix dels seus efectes. Els éssers
humans han adquirit l’habilitat d’alterar radicalment el medi ambient i els processos
evolutius. La mancança de visió i prudència en les nostres accions i la incorrecta
utilització del coneixement i del poder amenacen el teixit de la vida i els fonaments de
la seguretat local i global. En el nostre món trobem grans quantitats de violència,
pobresa i patiment. Un canvi profund és absolutament necessari. L’alternativa la
tenim al davant nostre: tenir cura de la Terra, o bé, participar de la destrucció de la
diversitat de vida i de la nostra pròpia.
Hem de reinventar una civilització industrial i tecnològica tot trobant nous camins per
equilibrar l’individu i la comunitat, al «tenir» i a l"’ésser» , a la diversitat i a la unitat,
al curt i al llarg termini, a l’ús i a la cura.
Immersos en la nostra gran pluralitat, som una humanitat i una família terrenal amb
un destí compartit.
Els desafiaments que tenim al davant requereixen una visió ètica global. S’han de
crear noves associacions i s’ha de promoure la cooperació a nivell local, biorregional,
nacional i internacional.
Associació: Arc Humanista de Comunicació. Referents.
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Units en solidaritat els uns amb els altres i respecte a la globalitat de la vida,
nosaltres, els pobles del món, ens comprometem per a l’acció guiats pels següents
principis relacionats entre si:
1. Respectar la Terra i la Vida. La Terra, cada forma de vida i els éssers humans són
posseïdors de valor intrínsec i gaudeixen de respecte, independentment del valor
utilitari que puguin tenir per a la humanitat.
2. Tenir cura de la Terra, tot protegint i restaurant la diversitat, integritat i bellesa
dels ecosistemes del planeta. Allà on existeixi el risc d’importants o irreversibles danys
al medi ambient, s’han de prendre mesures preventives per tal d’evitar-ho.
3. Viure sosteniblement, tot promovent i adoptant formes de consum, producció i
reproducció que respectin i guareixin els drets humans i les capacitats regeneratives
de la Terra.
4. Establir la justícia i defesar sense discriminació el dret de totes les persones a la
vida, la llibertat i la seguretat en un ambient adient per a la salut humana i el
benestar espiritual. Els éssers humans tenen dret a gaudir d’aigua potable, d’aire pur,
de sól no contaminant i de seguretat alimentària.
5. Compartir equitativament els beneficis de la utilització dels recursos naturals i la
protecció ambiental entre les nacions, entre rics i pobres, homes i dones, i
generacions presents i futures i internacionalitzar totes les despeses ambientals,
socials i econòmiques.
6. Promoure el desenvolupament social i els sistemes financers aptes per a crear i
mantenir mitjans sostenibles de subsistència, erradicar la pobresa i enfortir les
comunitats locals.
7. Practicar la no violència, tot reconeixent que la pau és la integritat creada per
relacions harmonioses i equilibrades amb un mateix, amb els demés, amb altres
formes de vida i amb la Terra.
8. Enfortir els processos que atorguen poder a les persones per a que participin
efectivament en la presa de decisions i assegurin la transparència i actitud
responsable en el govern i administració de tots els sectors de la societat.
9. Reafirmar que els pobles indígenes i tribals tenen un paper vital en la cura i
protecció de la Mare Terra. Ells gaudeixen del dret de fer sa i estalvi la seva
espiritualitat, coneixements, terres, territoris i recursos.
10. Afirmar que la igualtat entre els gèneres és un requisit previ pel desenvolupament
sostenible.
11. Assegurar el dret a la salut sexual i de reproducció, en especial respecte a les
dones i a les nenes.
12. Promoure la participació de la joventut com agent responsable del canvi cap a la
sostenibilitat local, biorregional i global.
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13. Realitzar avanços i posar a la pràctica el coneixement tant científic com procedent
d’altres fonts, i les tecnologies que promouen l’existència sostenible i protegeixen el
medi ambient.
14. Assegurar a totes les persones el dret de tenir l’oportunitat durant tota la seva
existència d’adquirir els coneixements, valors i habilitats pràctiques necessàries per
edificar comunitats sostenibles.
15. Atorgar a totes les criatures un tractament compassiu i protegir-les de la crueltat i
de l’aniquilament arbitrari.
16. No infligir al medi ambient d’altres allò que no volem veure infligit en el nostre.
17. Protegir i restaurar llocs de destacada significació ecològica, cultural, estètica,
espiritual, científica.
18. Comportar-se amb responsabilitat compartida respecte al benestar de la
Comunitat de la Terra. Tota persona, institució i govern és responsable de la concreció
dels objectius de justícia indivisible per a tots, la sostenibilitat, la pau mundial i el
respecte i cura per la total globalitat de la vida.
Tot adoptant els valors d’aquesta Carta, podem créixer en una família de cultures que
permeti desenvolupar totes les potencialitats de l’ésser humà en harmonia amb la
Comunitat de la Terra. Hem de preservar una fe impenetrable en les possibilitats de
l’ésser humà i un profund sentit de pertinença a l’univers. Les nostres millors accions
incorporaran la integració del «saber» amb la compassió.
Per tal de desenvolupar i complimentar els esmentats principis, les nacions del món
hauran de convocar com a primer pas una convenció internacional que presenti un
marc legal integrat per a les legislacions i política actuals i futures en matèria de medi
ambient i progrés sostenible.
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Declaració Universal dels Drets Humans
http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/dudh.htm
Preàmbul
- Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la
família humana i als drets iguals i inalienables de cadascun constitueix el
fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món;
- Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans, n'han
derivat actes de barbàrie que revolten la consciència de la humanitat, i que
l'adveniment en el futur d'un món on les persones alliberades del terror i de la
misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta
aspiració humana;
- Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de
dret a fi que l'ésser humà no es vegi obligat al capdavall a rebel·lar-se contra
la tirania i l'opressió;
- Considerant que és també essencial de fomentar l'establiment de relacions
amistoses entre les nacions;
- Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat
llur fe en els drets fonamentals de l'ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de
la persona humana, en la igualtat de drets d'homes i dones, i que s'han
demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors
condicions de vida dins d'una més gran llibertat;
- Considerant que els estats membres s'han compromès a assegurar, en
cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i
efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals;
- Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i d'aquestes llibertats
és de la més gran importància amb vista al ple acompliment d'aquest
compromís,
L'Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'ideal comú
que tots els pobles i totes les nacions han d'assolir a fi que totes les persones i
òrgans de la societat, tenint aquesta Declaració sempre present a l'esperit,
s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i d'aquestes llibertats
mitjançant l'ensenyament i l'educació, i assegurar amb mesures progressives
d'ordre nacional i internacional llur reconeixement i aplicació universals i
efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que
jurídicament en depenen.
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats
de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de
fraternitat.
Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que
aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de
Associació: Arc Humanista de Comunicació. Referents.
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llengua, de religió, d'opinió pública o d'altra mena, d'origen nacional o social,
de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap
distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país
o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país
o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom
o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el tràfic
d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.
Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o
degradants.
Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.
Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra
qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a
una tal discriminació.
Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions
nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per
la constitució o la llei.
Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.
Article 10
Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada
equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual
decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament
de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.
Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la
seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d'un procés públic,
en el qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat
assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions que quan foren
comeses no constituïen acte delictiu d'acord amb el dret nacional i
Associació: Arc Humanista de Comunicació. Referents.
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internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a la que era aplicable
quan l'acte delictiu fou comès.
Article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en
la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni
d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la
protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.
Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior
d'un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a
retornar-hi.
Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en
d'altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment
en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions
Unides.
Article 15
1. Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a
canviar de nacionalitat.
Article 16
1. A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap restricció per raó de
raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família.
Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment
de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels
futurs esposos.
3.La família és l'element natural i fonamental de la societat, i té dret a la
protecció de la societat i de l'estat.
Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.

propietat.

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió;
aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de
manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant
l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus.
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Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; això comporta el dret a
no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les
informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de
fronteres.
Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació.
Article 21
1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país,
sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement.
2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions
d'igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics;
aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal
celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol
procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.
Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la
facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals
indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva
personalitat, per l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons
l'organització i els recursos de cada país.
Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la
protecció contra la desocupació.
2.Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que
asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la
dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi
per a la defensa dels propis interessos.
Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació
raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu
benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a
habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té
dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa
o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de
circumstàncies independents de la seva voluntat.
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2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència
especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció
social.
Article 26
1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el
grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que
l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom
l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit
de cadascú.
2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i
al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals.
Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i
tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions
Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de
llurs fills.
Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la
comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis
que en resultin.
2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials
derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui
autor.
Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que
permeti d'assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en
aquesta declaració.
Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li
és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
2. En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès
sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a
assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i
a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar
general en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els
fins i els principis de les Nacions Unides.
Article 30
Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que
un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a
cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s'hi
enuncien.
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Fòrum Social de Mallorca ‘03
un altre món és possible, un altra Mallorca també [DOC: FSMa - CAT 2 Carta
de Principis FSM pag 1
forumsocialdemallorca.org suportsocial@terra.es tel (34) 971 227 668 fax (34)
971 227 667
Carta de Principis del Fòrum Social Mundial

http://www.mallorcaweb.net/arc46/societat/forumsocial/FSMa-CAT2CartadePrincipisFSM.pdf

El comitè d'entitats brasileres, que va organitzar el primer Fòrum Social
Mundial, realitzat a Porto Alegre (Brasil), del 25 al 30 de gener de 2001,
considera necessari i legítim, després d'avaluar els resultats de l’esmentat
Fòrum i les expectatives per ell creades, d’establir una Carta de Principis que
orienti la continuïtat d'aquesta iniciativa. Els principis que fan part d’aquesta
carta, que ha de ser respectada per tothom que vulgui participar del procés i
organització de noves edicions del Fòrum Social Mundial, consoliden les
decisions que van presidir el primer fòrum de Porto Alegre, asseguraren el seu
èxit i ampliaren el seu abast, definint així les orientacions que surten de la
lògica d'aquestes decisions.
1. El Fòrum Social Mundial és un espai obert de trobada per aprofundir la
reflexió, el debat democràtic d'idees, l’elaboració de propostes, el lliure
intercanvi d'experiències i l’articulació d'accions eficaces per part d'entitats i
moviments de la societat civil que s'oposen al neo-liberalisme i al domini del
món pel capital o per qualsevol forma d'imperialisme i que s'obstinen en la
construcció d'una societat planetària, orientada a una relació fecunda entre els
éssers humans i entre aquests i la Terra.
2. El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va ser una realització col·locada
dins el seu temps i espai. A partir d'ara, amb la seguretat amb que es va
proclamar a Porto Alegre que "un altre món és possible", el Fòrum es
converteix en un procés permanent de recerca i de construcció d'alternatives
que no es limita als esdeveniments als quals es vol donar suport.
3. El Fòrum Social Mundial és un procés de caràcter mundial. Tots els
esdeveniments que es realitzin com a part d'aquest procés tendran dimensió
internacional.
4. Les alternatives proposades pel Fòrum Social Mundial es contraposen al
procés de globalització dirigit per grans corporacions multinacionals i per
governs i institucions que serveixen els seus interessos, amb la complicitat de
governs nacionals. Aquestes alternatives volen fer prevaler, com una nova
etapa en la història del món, una globalització solidària que respecti els drets
humans universals, els ciutadans i les ciutadanes de totes les nacions i el medi
ambient, recolzant-se en sistemes i institucions internacionals democràtics que
estiguin al servei de la justícia social, de la igualtat i de la sobirania dels
pobles.
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5. El Fòrum Social Mundial reuneix i articula únicament entitats i moviments de
la societat civil en tots els països del món. Així i tot, no pretén ser una
instància de representació de la societat civil mundial.
6. Les reunions del Fòrum Social Mundial no tenen caràcter deliberatiu. Per
tant, ningú estarà autoritzat a expressar, a qualsevol de les seves trobades,
posicions que pretenguin ser representatives de tots els seus participants. Els
participants no han de ser cridats a prendre decisions per vot o aclamació,
referint-se al conjunt del Fòrum, sobre declaracions o propostes d'acció, que
incloguin tothom o una majoria, i que es proposin com a decisions formals del
mateix Fòrum. Aquest, per tant, no es constitueix en una instància de poder,
per ser disputat pels participants en les seves reunions, ni pretén erigir-se en
única alternativa d'articulació i d’acció de les entitats i moviments que en ell
participen.
7. Ha d’assegurar-se a les entitats o conjunts d'entitats que participen de les
reunions del Fòrum la llibertat de deliberar —durant el mateix Fòrum— sobre
declaracions o accions que decideixin desenvolupar de forma aïllada o en
conjunt amb altres
ooo O ooo
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