ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΣΤΡΆΤΕΙΆ
Η καμπάνια αποτελείται από ένα δίκτυο περισσοτέρων από 200 κοινωνικών
κινημάτων, δικτύων, οργανισμών και κοινοτήτων που πλήττονται από τις πρακτικές
πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η αρπαγή της δημόσιας γης, οι εξορύξεις, η
περιβαλλοντική καταστροφή και οι μισθοί εκμετάλλευσης, φαινόμενα που
παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη αλλά κυρίως στην Αφρική την
Ασία και την Λατινική Αμερική.
Η καμπάνια αυτή είναι μια δομική αντίδραση των λαών του πλανήτη ως απάντηση
στην ατέρμονη δύναμη των εταιριών, και συνδράμει στην ανάπτυξη διαλόγου,
στρατηγικών πλάνων και ανταλλαγής πληροφοριών, δρώντας ως ένας χώρος
εμφανούς αντίστασης και αλληλεγγύης για την υποστήριξη των αγώνων ενάντια
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα η εκστρατεία προτείνει,
 τη δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης των πολιτών που θα εξασφαλίζει το
πολιτικό πλαίσιο για την υποστήριξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
των κινημάτων και των κοινοτήτων στις διεκδικήσεις τους αλλά και για
υποστήριξη πρακτικών για την δημιουργία εναλλακτικών απέναντι στην
εταιριοκρατία και το οικονομικό μοντέλο που προωθεί τα συμφέροντα στων
πολυεθνικών


Επιπρόσθετα συμμετέχει στην καμπάνια για την δημιουργία ενός
δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου για της πολυεθνικές υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να τεθεί ένα τέρμα στην παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ατιμωρησία των πολυεθνικών
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην δικαιοσύνη στις κοινότητες που
πλήττονται.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της φΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ξεκίνησε πρόσφατα τη
συνεργασία του με το Δίκτυο «Διαλύστε την Εταιρική Εξουσία! Να μπει να τέλος
στην Ατιμωρησία των Πολυεθνικών». Ως πρώτο βήμα της συνεργασία είναι η
μετάφραση στη γλώσσα μας το ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΡΑΣΗ.
Περισσότερα για το δίκτυο Dismantle Corporate Power and Stop Impunity ΕΔΩ
https://www.stopcorporateimpunity.org/

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΡΑΣΗ
Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

Για την Οικονομική, Πολιτική, Πολιτιστική και
Περιβαλλοντική Κυριαρχία των Λαών
Για Να Μπει ένα Τέλος στην Ατιμωρησία των
Πολυεθνικών Εταιριών Τώρα!
Έχει έρθει η ώρα να ενώσουμε τους εκατοντάδες αγώνες, εκστρατείες, δίκτυα,
κινήματα και οργανώσεις που μάχονται εναντίον των διάφορων τρόπων που οι
πολυεθνικές εταιρίες οικειοποιούνται το μέλλον, τη φυσική κληρονομιά και τα
δικαιώματά μας, διαλύοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, καταστρέφοντας τα κοινά και
θέτοντας σε κίνδυνο την διατροφική κυριαρχία σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έχει ανοίξει τον δρόμο για την άγρια
εκμετάλλευση του κόσμου από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Έχουν καταλάβει
σταδιακά τις ζωές και τον πλανήτη μας δημιουργώντας ένα πέπλο ατιμωρησίας
μέσω της αποδιάρθρωσης και της συστηματικής παραβίασης νόμων και
υπογράφοντας συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων οι οποίες
προσδίδουν στους επενδυτές περισσότερα δικαιώματα απ’ ό,τι στους πολίτες.
Ως αποτέλεσμα, τα δικαιώματα των λαών παραβιάζονται συστηματικά, η Γη και οι
πόροι της καταστρέφονται, λεηλατούνται και μολύνονται και η αντίσταση έχει
ποινικοποιηθεί, ενώ την ίδια στιγμή εταιρίες εξακολουθούν να διαπράττουν
οικονομικά και οικολογικά εγκλήματα υπό το καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας.
Ωθούμενες από την επιταγή για μεγιστοποίηση του κέρδους, οι πολυεθνικές
επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού και αντιπαράθεσης στο
εσωτερικό της εργατικής τάξης που οδηγεί σε συνεχή απαξίωση τον κόσμο της
εργασίας.
Η διακυβέρνηση και οι πολιτικές Διεθνών Οργανισμών όπως το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) – υπηρετούν εταιρικά συμφέροντα, ενώ τα Ηνωμένα
Έθνη (ΗΕ) ή η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταλαμβάνονται όλο και περισσότερο από
πολυεθνικές. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές που διαμορφώνουν για να
ικανοποιήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και στη συστηματική άρνηση των εν
λόγω θεσμών να επιβάλουν περιορισμούς στις εταιρίες.

Στα περισσότερα κράτη, οι κυβερνήσεις υπηρετούν εταιρικά συμφέροντα και
διάκεινται εναντίον της πλειοψηφίας των λαών. Παραμερίζοντας δημοκρατικές
αρχές και ασκώντας επιρροή σε θεσμούς, με τη συνενοχή των εθνικών ελίτ,
επιτυγχάνουν την τροποποίηση νόμων και πολιτικών, ώστε να τους επιτρέπουν την
συνέχιση της λεηλάτησης του πλούτου των εθνών και της επιθετικής τους στάσης
προς τη φύση.
Αντιμέτωπες με την αυξανόμενη κριτική των δραστηριοτήτων τους, οι πολυεθνικές
έχουν σχεδιάσει εργαλεία, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να εξαγνίσουν
την εικόνα τους, επιτρέποντάς τες να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Επιπρόσθετα, ελέγχουν μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαδραματίζουν
καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της συνέχειας της εταιρικής τους ηγεμονίας.
Ενεργώντας με βιαιότητα στις εύπορες χώρες από τις οποίες προέρχονται, αλλά
ειδικά στις χώρες του Νότου – και όλο και περισσότερο στις «αναδυόμενες»
οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία – μεγάλες εταιρίες
οικειοποιούνται όλο και περισσότερο τους πόρους και τα δικαιώματά μας. Το
αυξανόμενο οικονομικό μονοπώλιό τους, η πολιτική τους δύναμη και ο έλεγχος του
συστήματος δικαιοσύνης καταστρατηγεί το δικαίωμά μας για μια αξιοπρεπή ζωή
και κατακυριεύει τις πολιτιστικές και καταναλωτικές συνήθειες των λαών και των
εθνών μας.
Οι πολυεθνικές έχουν εμπορευματοποιήσει τη ζωή και συνεχίζουν να σφετερίζονται
τα εδάφη, τα δάση και τα ύδατα μας, όπως και να μεταβάλουν τις κοινωνικές και τις
ανθρώπινες σχέσεις. Η υγεία και η εκπαίδευση, για παράδειγμα, θεωρούνται πλέον
προνόμια αυτών που έχουν χρήματα, και δε θεωρούνται δικαίωμα όλων των
ανθρώπων. Με την κρίση στις ΗΠΑ και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι τράπεζες
έχουν απαλλοτριώσει χιλιάδες σπίτια ανθρώπων. Στην Ευρώπη, έχουν επιβληθεί
μέτρα λιτότητας, τα οποία μιμούνται τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής
που υλοποιήθηκαν στις χώρες του Νότου, ώστε να αντιμετωπίσουν το λεγόμενο
«εξωτερικό χρέος». Σήμερα, βλέπουμε επιθέσεις άνευ προηγουμένου σε δημόσιες
υπηρεσίες, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στα κοινωνικά προγράμματα, ενώ
οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για να περισώσουν τις υπερβολές
της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι διεθνικές εταιρείες λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προχωρώντας από τη
μία χώρα στην άλλη, εφαρμόζοντας την ίδια συνταγή για τη δημιουργία κέρδους με
οποιοδήποτε κόστος. Είμαστε εμείς, το 99% που φέρει το βάρος. Ωστόσο, η
αντίσταση αυξάνεται σε όλον τον κόσμο. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερες
κοινότητες, κινήματα και άνθρωποι αγωνίζονται κατά των πολυεθνικών – συχνά
αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες κερδίζοντας
σημαντικές νίκες. Μολαταύτα, δεν έχουμε επιτύχει ακόμη να ανακόψουμε την
επέλαση των πολυεθνικών καθώς όταν ηττώνται σε ένα σημείο, αναπροσαρμόζουν

τις στρατηγικές τους και κινούνται προς κάποιο άλλο σημείο, όπου αντιμετωπίζουν
οποιοδήποτε εμπόδιο συναντήσουν στον δρόμο τους.
Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση την εταιρικής εξουσίας και του συστήματος που
προστατεύει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, είναι επείγουσα και απαραίτητη μια
συστηματική αντίδραση. Πρέπει να ενώσουμε τις εμπειρίες και τους αγώνες μας, να
μάθουμε συλλογικά από τις νίκες και τις αποτυχίες μας και να μοιραστούμε την
ανάλυση και τις στρατηγικές που στοχεύουν στον τερματισμό της ατιμωρησίας των
πολυεθνικών. Οι συγκεκριμένοι αγώνες των κοινοτήτων μας ενάντια σε μια
πολυεθνική εταιρεία θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο νικηφόροι, αν μπορέσουμε
να τους ενώσουμε με τις προσπάθειες άλλων ανθρώπων σε άλλες χώρες, περιοχές ή
ηπείρους.
Η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικών προτύπων ζωής που
διαφέρουν από την κουλτούρα της διεθνικής παραγωγής που επιβάλλει ο
καπιταλισμός, ο οποίος τώρα μάλιστα θέλει να μεταμφιεστεί ως «πράσινος», είναι
θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής κοινωνίας, στην
οποία εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε οι πρωταγωνιστές.
Εμείς, οι υπογράφοντες, την διακήρυξη, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί
μας στην συλλογική οικοδόμηση αυτής της διαδικασίας κινητοποίησης που
αποσκοπεί σε μια παγκόσμια καμπάνια ενάντια στην εξουσία των εταιριών και των
εγκλημάτων τους κατά της ανθρωπότητας.
Η διάλυση του συστήματος εξουσίας των πολυεθνικών απαιτεί συντονισμένη δράση
σε παγκόσμιο επίπεδο: συμμετοχή σε αγώνες σε διάφορους τομείς, συνδυάζοντας
κινητοποιήσεις στους δρόμους και σε χώρους δημοφιλούς εκπαίδευσης και δράσεις
σε κοινοβούλια, ΜΜΕ, διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς.
Δημιουργώντας ένα ισχυρό κίνημα αλληλεγγύης και δράσης κατά των πολυεθνικών,
των απολογητών και των προωθητών τους, θα αρχίσουμε να οικοδομούμε έναν
κόσμο απαλλαγμένο από την εταιρική εξουσία και απληστία.

Διαλύστε την Εταιρική Εξουσία!

Να μπει να τέλος στην Ατιμωρησία των
Πολυεθνικών!

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΆΦΟΝΤΕΣ:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
• Amigos de la Tierra Internacional
www.tierra.org
• Articulación Internacional de los Afectados por Vale
atingidospelavale.wordpress.com
• Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD)
www.iadllaw.org
• Red Biregional UE-ALC Enlazando Alternativas
www.enlazandoalternativas.org
• Blue Planet Project
www.blueplanetproject.net
• CADTM Internacional
www.cadtm.org
• Coalición Mundial por los Bosques (GFC)
globalforestcoalition.org
• Corporate Accountability International
www.stopcorporateabuse.org
• FIAN International
www.fian.org
• Food and Water Watch
www.foodandwaterwatch.org
• Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy
(RIPESS)
www.ripess.org
• La Via Campesina
viacampesina.org
• Marcha Mundial de las Mujeres
marchamulheres.wordpress.com
• People’s Health Movement
phmovement.org

• The International Office for Human Rights Action on Colombia (OIDHACO)
www.oidhaco.org
• Transnational Institute – TNI
www.tni.org
• URGENCI
urgenci.net
• World Forum for Alternatives
www.forumdesalternatives.org
• World March of Women
www.worldmarchofwomen.org
• Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
www.wrm.org.uy

ΤΟΠΙΚΟΙ
African Uranium Alliance, Africa
• Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC
atalc.org
• CADTM – AYNA, Americas
cadtm.org
• Campaña Justicia Climática, Americas
• Confederación Sindical de Trabajadore/as de las Américas (CSA)
www.csa-csi.org
• Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas – CAOI, Andean region
www.coordinadoracaoi.org
• Focus on the Global South, India/Thailand/Philippines
www.focusweb.org
• Food and Water Watch Europe
www.foodandwatereurope.org
• Hemispheric Social Alliance, Americas
www.asc-hsa.org

• International Alliance of Natural Resources in Africa (IANRA)
ianra.org
• Jubilee South – Asia Pacific Movement on Debt and Development
www.apmdd.org
• Jubileo Sur Americas
jubileosuramericas.net
• Plataforma Interamericana de Derechos Humanos – PIDDHH, Americas
www.pidhdd.org
• Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS)
www.ripess.org
• Red Lationamericana por el Acceso a Medicamentos
www.redlam.org
• Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD,
Americas
www.latindadd.org
• Red Vida
laredvida.org
• RIPESS – Europe
www.ripess.org
• Social Movements for an Alternative Asia (SMAA)
www.smaa.asia
• Southern Africa Faith Communities Environmental Initiative (SAFCEI)
www.safcei.org
• Third World Network Africa
twnafrica.org
• Transform!europe
www.transform-network.net
• Transnational Migrant Platform – Europe
• Young Friends of the Earth Europe
www.foeeurope.org/yfoee

ΕΘΝΙΚΟΙ
ACSUR – Las Segovias, Spain
acsur.org
• ActionAid France-Peuples solidaires
www.peuples-solidaires.org
• Action from Ireland – AFRI
www.afri.ie
• African Women Against Destructive Natural Resource Extraction (WoMin), South
Africa
• Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos – AMAP
www.rmalc.org.mx
• All India Forum of Forest Movement – (AIFFM), India
• Alliance of Progressive Labour, Philippines
www.apl.org.ph
• Alternative Information Development Center – AIDC, South Africa
www.aidc.org.za
• Alyansa Tigil Mina (ATM) – Philippines
alyansatigilmina.net
• AM-net (APEC Monitor NGO Network)
am-net.org/index.html
• Amigos de la Tierra, Escocia
• Amigos de la Tierra, España
www.tierra.org
• Amigos de la Tierra, Finlandia
www.foei.org
• Amigos de la Tierra, Francia
www.amisdelaterre.org
• Amigos de la Tierra Japón (FOE – Japón)
www.foejapan.org
• Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall), Palestine

• Arlac, Bélgica
www.arlac.be
• Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES Santa Marta
adessantamarta.sv
• Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
taulapermexic.org
• ATTAC Alemania
www.attac.de/
• ATTAC Argentina
attacargentina.com.ar
• ATTAC Austria
www.attac.at
• ATTAC Estado Español
www.attac.es
• ATTAC Francia
www.france.attac.org
• ATTAC Japón
www.jca.apc.org
• ATTAC Marruecos
www.attacmaroc.org
• ATTAC Suiza
www.suisse.attac.org
• ATTAC Vlaanderen
vl.attac.be
• Beyond Copenhagen, India
beyondcph.blogspot.com.br
• Biowatch South Africa
www.biowatch.org.za
• Both ENDS, The Netherlands
www.bothends.org
• Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA)
www.abiaids.org.br
• Brazilian Network for the Integration of the Peoples (REBRIP), Brazil
www.rebrip.org.br

• Campaña de Afectados por Repsol – Catalunya
• Campaña Explotación a Precio de Saldo, Spain
• Campaña Mesoamericana Para la Justicia Climática, El Salvador
• Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)
cedib.org
• Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
www.censat.org
• Central de Trabajadores de la Argentina
www.cta.org.ar
• Centre Europe Tiers Monde (CETIM), Switzerland
• Centre for Natural Resource Governance, Zimbabwe
• Centre for Trade Policy and Development (CTPD), Zambia
www.ctpd.org.zm
• Centre for the Development of Women and Children (CDWC), Zimbabwe
• Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
cdes.org.ec
• Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
(CSMM), Ecuador
• Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Colombia
• Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – FDCL, Germany
fdcl-berlin.de
• Centro de Investigaciones e Información en Desarrollo (CIID), Guatemala
• CIVICUS, South Africa
• COECOCeiba, Costa Rica
• Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, Colombia
www.colectivodeabogados.org/
• Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Honduras
www.codemuh.net
• Colibri, Germany
• Col-lectiu de Respostes a les Transnacionals (RETS), Catalunya, Spain
collectiurets.wordpress.com/

• Comision Interclesial de Justicia y Paz, Colombia
justiciaypazcolombia.com/
• Comisión Nacional de Enlace (CNE), Costa Rica
• Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canada
www.cdhal.net
• Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
www.cdh.org.ec
• Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard”
comitedaniel.gillard
• Commission for Filipino Migrant Workers – International Office, Philippines
www.cfmw.org
• Common Frontiers, Canada
www.commonfrontiers.ca
• Confédération Générale du Travail (CGT France)
http://cgt.fr
• Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), Spain
www.cdhal.net
• Coordinadora Estatal de Comercio Justo en España
www.cdhal.net
• Corporate Europe Observatory (CEO), Belgium
www.corporateeurope.org
• Council of Canadians, Canada
• Cristianos de Base, Spain
www.iglesiadebasedemadrid.org
• CSAAWU
www.csaawu.wordpress.com
• Democracy Center, Bolivia
• Derechos Humanos sin Fronteras, Perú
• Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
dialogo2000.blogspot.com
• Eastern and Soutern Africa Farmers Forum (ESAFF), Zambia
• ECOAR))), España
ecoarglobal.org

• EcoDoc Africa
www.ecodocafrica.co.za
• Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan – Ecologistes en Acció, Spain
www.ecologistasenaccion.org
• ¿Economía Verde? ¡Futuro Imposible! – Alianza por una alternativa ecológica,
social y urgente al capitalismo, Spain
alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com
• Economic Justice Network of FOCCISA, South Africa
www.ejn.org.za
• Enginyeria sense Fronteras, Catalonia
catalunya.isf.es
• Entrepueblos, Spain
• Environmental Monitoring Group, South Africa
www.emg.org.za
• Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
www.emg.org.za
• Federation of Organs for Social and Educational Assistance (FASE), Brazil
www.fase.org.br
• Federació de Associacions Veinals de Mataró (FAVM), Catalunya
• Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO),
Argentina
www.inpade.org.ar
• France Amérique Latine – FAL, France
www.franceameriquelatine.org
• Fresh Eyes- People to People Travel
• Friends of the Earth, Scotland
• Friends of the Earth, Finland
www.foei.org
• Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción, España
apysolidaridad.org
• Fundación Solon, Bolivia
www.funsolon.org/ingles_solon.htm

• Fundación de Investigaciones Sociales y políticas – FISYP, Argentina
www.fisyp.org.ar
• Global Economy Project
• Global Justice Now/ Attac UK
• Grassroots Global Justice, USA
ggjalliance.org
• Grassroots International, USA
www.grassrootsonline.org
• Groundwork, Friends of the Earth South Africa
www.groundwork.org.za
• Hegoa, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Cooperación Internacional del
País Vasco, Basque Country
www.hegoa.ehu.es
• HOMA – Centro de Direitos Humanos e Empresas da UFJF
homacdhe.com
• IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
ibase.br
• India FDI Watch, India
www.indiafdiwatch.org
• Indian Social Action Forum – INSAF, India
• Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz – ICAL, Chile
www.ical.cl
• Instituto de Estudios Socio-económicos (INESC)
www.inesc.org.br
• Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global, Brasil
www.equit.org.br
• Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo – ILSA,
Colombia
ilsa.org.co
• Janpahal, India
• Japan International Volunteer Center (JVC)
www.ngo-jvc.net

• Jordens Vänner / Amigos de la Tierra Suecia
www.jordensvanner.se
• Justicia i Pau
www.justiciaipau.org/ca
• LAB Euskal Herria/País Vasco
www.lab.eus
• Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad de
México
lidecs.org
• Labour Research Service – LRS, South Africa
www.lrs.org.za/
• Legal Resources Centre
lrc.org.za
• Mahlathini Organics, South Africa
sites.google.com/site/mahlathiniorganics/
• Milieu Defensie – Friends of the Earth, Netherlands
www.milieudefensie.nl/english
• Movimiento Rios Vivos, Colombia
defensaterritorios.wordpress.com
• Movimiento Social Nicaraguense – Otro Mundo Es Posible, Nicaragua
otromundoesposiblenic.codigosur.net
• Multiwatch, Switzerland
www.multiwatch.ch
• National Garment Workers Federation (NGWF), Bangladesh
www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/s26/banglad/index.htm
• Naturefriends Greece
• North East Peoples Alliance, India
nealliance.net
• NOVACT, Spain
novact.org
• Observatório de la Deuda en la Globalización – ODG, Spain
eng.odg.cat
• Observatorio de Multinacionales en America Latina – OMAL, Spain
www.omal.info

• Pacific Asia Resource Centre (PARC)
parc-jp.org/
• PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, Brazil
www.pacs.org.br/
• Palenke del Alto Cauca – PCN, Colombia
• Partido de la Rifondazione Comunista/Izquierda Europea, Italia
web.rifondazione.it/home/index.php
• Pax Romana, Switzerland
• Pensamiento Acción Social (PAS)
www.pas.org.co
• Philippine Rural Reconstruction Movement – PRRM, Philippines
www.prrm.org/
• Plataforma Alternativa para el Desarrollo de Haití (Papda)
www.papda.org/
• Plataforma DHESC, Brazil
www.dhescbrasil.org.br/
• Plataforma Rural – Alianza por un Mundo Rural Vivo, Spain
www.plataformarural.org
• Polaris Institute, Canada
www.polarisinstitute.org
• REBRIP – Brazilian Network for the Integration of the Peoples, Brazil
www.rebrip.org.br
• Recalca, Colombia
www.recalca.org.co
• Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC, Mexico
www.rmalc.org.mx/index.shtml
• Red Nacional Genero y Economía Mujeres para el Diálogo, AC, Mexico
• Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Brazil
www.social.org.br/index.php
• SEATINI, Zimbabwe
www.seatini.org/
• SETEM Catalonia
www.setem.org

• SIEMBRA, AC, Mexico
• Sindicato de Trabajadoras de la Enseñanza de Euskalherria – STEE-EILAS, Basque
Country
stee-eilas-unibertsitatea.org
• Soldepaz Pachakuti, Spain
www.pachakuti.org
• Solidaires
https://www.solidaires.org
• SOLIFONDS, Switzerland
www.solifonds.ch
• Solidaridad Suecia – America Latina (SAL) / Latinamerikagrupperna, Sweden
www.latinamerikagrupperna.se
• SOMO – Centre for Research on Multinational Corporations, Netherlands
somo.nl
• South African and Allied Workers Union – SATAWU, South Africa
www.satawu.org.za
• South African Water Caucus – SAWC, South Africa
• South Asian Dialogues on Ecological Democracyú
www.saded.in
• South Durban Community Environmental Alliance, South Africa
www.sdcea.co.za
• Students and Scholars Against Corporate Misbehavior – SACOM, Hong Kong,
China
sacom.hk
• Sustaining the Wild Coast (SWC)
www.swc.org.za
• Terra de Direitos, Brazil
terradedireitos.org.br
• Toxics Watch Alliance – TWA, India
toxicswatch.blogspot.com.br/
• Trust for Community Outreach and Education – TSOE, South Africa
tcoe.org.za
• Unidad Ecologica Salvadoreña – UNES, El Salvador
unes.org.sv

• Unión de Afectados y Afectadas por la Operaciones de Texaco – Ecuador
www.texacotoxico.net
• Veterinarios sin Fronteras, Spain
www.veterinariossinfronteras.org
• VIGENCIA!
www.vigencia.org
• War on Want, England
www.waronwant.org

