Verka för internationell solidaritet och fred
GUE/NGL motsätter sig militarisering, utplacering av EU-insatsstyrkor och alla andra åtgärder som skapar konflikter och spänningar i
de internationella förbindelserna. Internationella och politiska lösningar är de bästa existerande sätten att få slut på och förebygga
konflikter på fredlig väg.
GUE/NGL-gruppen värnar om internationell solidaritet, fred,
demokratiska värderingar och alla folks suveränitet och frihet.
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Åtgärder mot
klimatförändringarnas
konsekvenser
Klimatförändringarna, den minskade
biologiska mångfalden och föroreningarna påverkar på ett genomgripande sätt jordbruk, jordbrukare,
ursprungsbefolkningar, mark och hav
världen över. Situationen lär försämras i framtiden och kommer avsevärt
att öka fattigdomen och orättvisorna.
Lösningen stavas inte marknadsmekanismer, utan ambitiösa internationella och rättsligt bindande avtal.
GUE/NGL:s syn på klimatförändringarna bygger på principen om
ett gemensamt förflutet men olika ansvar.
Vi anser att det behövs en anpassningsfond uteslutande avsedd för
åtgärder mot klimatförändringarna, som en del av en finansieringsmekanism som ska skötas på ett för alla länder självständigt, öppet
och rättvist sätt. I fonden ska man bedöma klimatförändringarnas
konsekvenser och kostnader, den förlorade biologiska mångfalden
och föroreningarna i utvecklingsländerna. Den ska även innehålla
en kompensationsmekanism för befintliga och framtida skador
och för de minskade möjligheter som orsakas av både extrema klimathändelser och successiva klimatförändringar. Kompensationen
ska vara direkt och komplettera det stöd som redan utlovats av
industriländerna.
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Verklig utveckling
för länderna i Afrika,
Västindien och
Stillahavsområdet

Nya förbindelser baserade på genuint
samarbete och solidaritet
Den gemensamma parlamentariska AVS/EU-församlingen skapades som ett sätt att samla folkvalda företrädare för EU – Europaparlamentets ledamöter – och folkvalda företrädare för 78 länder
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna), som
tillsammans undertecknade Cotonouavtalet år 2000.
Företrädare för de 78 AVS-länderna, som måste vara parlamentsledamöter, träffar 78 kolleger från Europaparlamentet under en
sammanträdesvecka två gånger om året, växelvis i ett AVS-land
och i ett EU-land.

En verklig utvecklingspolitik
för förbindelserna mellan AVS och EU

➜ N ej till strukturanpassningsåtgärder, minskade sociala utgifter (hälsa, utbildning), nedmontering av offentliga tjänster och
minskade bidrag till små och medelstora jordbruksföretag.

Den nuvarande krisen kräver en verkligt utvecklingsvänlig politik.
Därför vill GUE/NGL se följande handfasta lösningar:

➜ N ej till EU:s repressiva invandringspolitik – EU måste ta sitt

➜ Översynen av Cotonouavtalet får inte leda till att det införs

ansvar för situationen i ursprungsländerna, i det här fallet AVSländerna, och utforma en verklig samarbetsstrategi med dessa.

ekonomiska partnerskapsavtal och till att tjänster, investeringar,
konkurrens och upphandlingar liberaliseras. I stället måste vi
sätta stopp för plundringen av AVS ländernas naturtillgångar
och slå vakt om dessa länders oberoende, så att de kan behålla
kontrollen över investeringarna och stimulera det regionala
samarbetet.

➜ E rkännande av grundläggande mänskliga rättigheter, som
GUE/NGL anser att det behövs nya förbindelser med AVS-länderna, baserade på genuint samarbete, solidaritet och ömsesidigt
intresse. Vi måste återställa balansen i de rådande förbindelserna
mellan EU och AVS-länderna. Vi måste bryta alla förbindelser som
bygger på underkuvande och beroende.
GUE/NGL ser det som ett absolut måste att millenniemålen uppnås till 2015. De här målen utgör det allra mest grundläggande
för mänsklig utveckling, något som saknas i de fattigaste delarna
av världen, särskilt i AVS-länderna.

tillgång till vatten, mark, energi, hälsa och utbildning. Dessa
rättigheter får inte lyda under marknadens regler.

➜ E rkännande av rätten till mat och matsuveränitet – länder har
rätt att skydda sig själva mot import, stödja lokal eller självförsörjningsbaserad produktion och handel och säga nej till tekniska paket som jordbrukskemikalier, GMO:er och biobränslen.

➜ Försvar och främjande av arbetslagstiftningen, en säker arbetsmiljö och jämställdhet.

➜ A vskrivning av utvecklingsländernas utlandsskuld.
GUE/NGL:s delegation till AVS-EU-församlingen på Teneriffa (april 2010)

➜ E rkännande av rätten att tillverka och importera läkemedel
utan att betala avgifter till läkemedelsföretagen.

➜ Kraftigt ökat utvecklingsbistånd för att säkerställa en effektiv
utvecklingspolitik, varvid största delen av biståndet bör gå till
hälsa och utbildning.

➜ S kydd och utbyggnad av offentliga tjänster, som är oumbärliga i arbetet med att lösa vård- och fattigdomsrelaterade
problem.

GUE/NGL-ledamoten Elie Hoarau besöker en banan-anläggning på Teneriffa (april 2010)

