En indsats for international solidaritet
og fred
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GUE/NGL er imod militarisering, udstationering af EU-interventionsstyrker og ethvert andet tiltag, der skaber konflikt og spændinger
i internationale forhold. Internationale og politiske løsninger er de
bedste, eksisterende måder til at standse og forebygge konflikter
på fredelig vis.
GUE/NGL er fortaler for international solidaritet, fred, demokratiske værdier og folkenes suverænitet og frihed.
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Håndtering af
klimaforandringernes
indvirkninger
Klimaforandringer, tab af biodiversitet
og forurening har alle en gennemgribende indvirkning på landbruget,
landmænd, oprindelige folks tilværelse, jord og have over hele verden.
Disse vil blive forværret fremover og vil
i betydelig grad forøge fattigdommen
og ulighederne. Løsningen herpå vil ikke komme fra markedskræfterne, men fra ambitiøse, internationale og juridisk bindende aftaler.
GUE/NGL vision vedrørende klimaforandringerne er baseret på
princippet om fælles historiske, men differentierede ansvar.
Vi mener, at det er nødvendigt at etablere en tilpasningsfond, der
udelukkende er beregnet til håndteringen af klimaforandringerne
som del af en finansieringsmekanisme, der skal forvaltes på en suveræn, gennemsigtig og lighedsbaseret måde for alle stater. Denne
fond skal vurdere de indvirkninger og omkostninger, der følger af
klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening i udviklingslandene. Den bør også omfatte en mekanisme for kompensation af
nuværende og fremtidige skader og tabte muligheder, der skyldes
ekstreme og gradvise vejrforhold. Kompensationen skal være direkte og skal supplere de finansieringsmidler, som udviklingslandene er stillet i udsigt.

Yderligere oplysninger om informationerne i denne pjece fås ved
henvendelse til Mauricio Miguel:
mauricio.miguel@europarl.europa.eu
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På vej mod
ægte udvikling
for Afrika,
Vestindien og
Stillehavslandene

Nye forbindelser baseret på ægte
samarbejde og solidaritet
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU blev oprettet
som et mødeforum for folkevalgte repræsentanter for EU – medlemmer af Europa-Parlamentet – og folkevalgte repræsentanter
for de 78 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene),
der er medunderskrivere af Cotonouaftalen fra 2000.
Repræsentanterne for de 78 AVS-stater, der skal være parlamentsmedlemmer, mødes med deres 78 modparter fra EuropaParlamentet en uge to gange årligt, der afholdes skiftevis i et
AVS-land og et EU-land.

En ægte udviklingspolitik
for AVS-EU-forbindelserne
Den nuværende krise kræver en egentlig politik til fremme af udviklingen. Det er derfor, at GUE/NGL insisterer på effektive løsninger:

➜ A fvisning af strukturtilpasningspolitikkerne, af nedskæringer
i de sociale ydelser (sundhed, uddannelse), af afvikling af offentlige tjenesteydelser og af nedskæringer i tilskuddene til små og
mellemstore landbrug.

➜ A fvisning af den repressive udformning af EU’s indvandrings➜ Revision af Cotonouaftalen bør ikke indebære, at der pålægges økonomiske partnerskabsaftaler (ØPAer) eller liberalisering af tjenesteydelser, investeringer, konkurrenceforhold og
offentlige indkøb, men bør udvirke et stop for udplyndringen
af AVS-landenes naturressourcer og samtidig opretholde deres
suverænitet, så de kan kontrollere investeringerne og stimulere
det regionale samarbejde.

politik. EU skal påtage sig ansvaret for den situation, der er
opstået i oprindelseslandene, dvs. AVS-landene, og udarbejde
en reel samarbejdspolitik med dem.

➜ A nerkendelse af essentielle menneskerettigheder såsom adGUE/NGL-Gruppen mener, at der skal udvikles nye forbindelser
med AVS-landene, baseret på ægte samarbejde, solidaritet og
fælles interesser. Det er nødvendigt at skabe en ny balance i de
eksisterende forbindelser mellem EU og AVS-landene. Der skal
endegyldigt gøres op med forbindelser baseret på undertvingelse
og afhængighed.
GUE/NGL mener, at det er absolut nødvendigt at nå 2015-målene
i tide. Disse mål repræsenterer det basale minimum for menneskelig udvikling, som er fraværende i de mest tilbagestående dele
af verden, især i AVS-landene.
GUE/NGL-delegationen til EU-AVS-Forsamlingen på Tenerife (april 2010)

gang til vand, jord, energi, sundhedsydelser og uddannelse. Disse rettigheder må ikke være afhængige af markedskræfterne.

➜ A nerkendelse af retten til fødevarer og fødevaresuverænitet,
hvilket omfatter landenes ret til at beskytte sig mod import,
støtte deres lokale eller basale produktion og handel og afvise
teknologipakker såsom landbrugskemikalier, genmodificerede
organismer og biobrændsel.

➜ Beskyttelse og fremme af arbejdsretten, sikkerhed på arbejdspladsen og ligestilling mellem kønnene.

➜ E ftergivelse af udviklingslandenes udlandsgæld.
➜ A nerkendelse af retten til at fremstille eller importere medicin
uden at skulle godtgøre det over for medicinalfirmaerne.

➜ Forhøjelse af udviklingsbistanden i betragteligt omfang for
at sikre effekten af udviklingspolitiske tiltag, idet størsteparten
af denne bistand skal gå til sundhed og uddannelse.

➜ S ikring og styrkelse af offentlige tjenesteydelser som en
uundværlig del af at løse problemer vedrørende sundhed og
fattigdom.

Elie Hoarau, MEP for GUE/NGL, besøger en bananfabrik på Tenerife (april 2010)

