DEMOCRACY WITHOUT BORDERS - FÖRÄNDRINGSTEORI
Vision: Vi strävar efter en värld, där alla, inklusive kommande generationer, har lika möjligheter att
uppnå lycka och mening i sina liv, i ett globalt samhälle som säkerställer demokrati, fred, rättvisa,
frihet och hållbarhet för alla.
Mission: Vårt långsiktiga mål är skapandet av en global demokratisk konstitution med ett folkvalt världsparlament. Detta parlament ska vara mittpunkten i en legitim, ansvarig och representativ världsorganisation baserad på principerna om jämlikt globalt medborgarskap, maktdelning,
rättsstatsprincipen, grundläggande mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter.
Denna organisation bör ha effektiv och universell auktoritet över regleringen och hanteringen av
globala angelägenheter i mänsklighetens bästa intresse och i ett allmänt värnande om livet på jorden.
Vårt mål är en federal konstitution baserad på subsidiaritetsprincipen som fördelar ansvar mellan olika
regerings-nivåer. Världsparlamentets och världsorganisationens befogenheter bör begränsas till
sådana globala frågor som inte kan hanteras på en lägre nivå.
Tre pelare: Democracy Without Borders anser att tre sammanlänkade förutsättningar är nödvändiga
för framgång: inom området globalt medborgarskap, ett brett folkligt stöd för global demokrati över
hela världen; inom området global styrning, förtroende mellan regeringar och en vilja att överföra
befogenheter; inom demokratiområdet, möjligheten till fria och rättvisa folkliga val till ett
världsparlament i alla länder.
Tre steg: Vi tänker oss en gradvis utveckling som kännetecknas av att alltfler människor identifierar sig
som världsmedborgare; stegvisa reformer för mer effektiv och demokratisk global styrning; och
främjande av demokratisering i alla länder.
Vi ser en parlamentarisk församling inom FN som ett nödvändigt mellansteg som kommer ha stor
inverkan på alla tre områden, och siktar på att den ska inrättas 2030. En andra etapp till 2040 kommer
ägnas åt att bygga förutsättningarna för en framgångsrik process för översyn av FN-stadgan i syfte att
ersätta den med en global konstitution. Denna konstitution bör förhandlas fram, färdigställas och
ratificeras i ett tredje steg senast 2045 till FN:s hundraårsjubileum. Vi inser att oväntade händelser
och en växande medvetenhet om globala hot kan frambringa en hastigare övergång.
Genomförande: Democracy Without Borders strävar efter att etablera en stark global organisation
med nationella avdelningar. Vi skapar och deltar i koalitioner och kampanjer med likasinnade partners
för att förstärka effekten av vårt arbete. Vi ser kontinuerligt över och anpassar vårt tillvägagångssätt.
Global medborgarskap
DWB främjar föreställningen
och det juridiska konceptet
om globalt medborgarskap.
Våra program syftar till att
främja utbildning & globala
mekanismer för deltagande,
t.ex. världsmedborgarinitiativ.
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Global styrning
DWB stöder åtgärder som
effektiviserar globalt samarbete och ansvarsutkrävande.
Våra program syftar i första
hand till en parlamentarisk
församling inom FN och
andra FN-reformer.

Global demokrati
DWB verkar för demokratiutveckling på alla samhällsnivåer. Våra program syftar
till att främja utbildning samt
att stärka samarbetet mellan
demokratier inom och utom
FN.
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För att genomföra förändringsteorin söker Democracy Without Borders etablera en stark global organisation med nationella
avdelningar. Vi bygger och deltar i koalitioner och kampanjer med likasinnade partners för största möjliga effekt av vårt
arbete. Vi är ständigt beredda att utvärdera och anpassa vår strategi.
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