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UUnnaa  nnuueevvaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  uunn  mmuunnddoo  nnuueevvoo::  RReeuunniióó  ddeell  
CCoommiittéé  ddee  llaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  SSoocciiaalliissttaa..    
RRoommaa,,  2200--  2211  ddee  ggeenneerr  ddee  11999977  
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  ““NNuueessttrraa  ééppooccaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa,,  ccoommoo  nniinngguunnaa  

ééppooccaa  aanntteerriioorr,,  eennttrraaññaa  mmuucchhaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  ttaannttoo  
ppaarraa  bbiieenn  ccoommoo  ppaarraa  mmaall..    NNaaddaa  ssee  hhaaccee  ssoolloo,,  yy  
ppooccaass  ccoossaass  dduurraann  ppaarraa  ssiieemmpprree..    PPoorr  eessoo,,  rreeccoorrddaadd  
vvuueessttrraa  ffuueerrzzaa  yy  qquuee  ccaaddaa  ééppooccaa  rreeqquuiieerree  ssuu  pprrooppiiaa  
rreessppuueessttaa””  

  
  WWiillllyy  BBrraannddtt,,  MMeennssaajjee  aall  CCoonnggrreessoo  ddee  BBeerrllíínn  ddee  llaa  

IInntteerrnnaacciioonnaall  SSoocciiaalliissttaa,,  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999922  
  
  
IInnttrroodduucccciióónn  
  
EEnn  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999966  ssee  cceelleebbrróó  eenn  NNuueevvaa  YYoorrkk  eell  XXXX  CCoonnggrreessoo  ddee  nnuueessttrraa  
IInntteerrnnaacciioonnaall..    EEll  aanntteerriioorr  ttuuvvoo  lluuggaarr  ccuuaattrroo  aaññooss  aattrrááss  eenn  eell  RReeiicchhssttaagg  ddee  BBeerrllíínn..    EErraa  
eell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999922  yy  nnooss  hhaalllláábbaammooss  eenn  llooss  aallbboorreess  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ééppooccaa..  
  
EEnn  BBeerrllíínn,,  llaa  IISS  aaccooggiióó  aa  2244  nnuueevvooss  ppaarrttiiddooss..    EEnn  NNuueevvaa  YYoorrkk  iinnggrreessaarroonn  3344  ppaarrttiiddooss  
mmááss  yy  ssoonn  mmuullttiittuudd  llooss  qquuee  aassppiirraann  aa  iinnccoorrppoorraarrssee  yy  aassíí  lloo  ssoolliicciittaann..    NNuueessttrraa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnssttiittuuyyee,,  ddee  lleejjooss,,  eell  mmááss  ppootteennttee  ffoorroo  mmuunnddiiaall  ddee  ppaarrttiiddooss  
ddeemmooccrrááttiiccooss::    114433  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalliissttaass,,  ssoocciiaallddeemmóóccrraattaass,,  llaabboorriissttaass,,  
pprrooggrreessiissttaass,,  ddee  ttooddooss  llooss  ccoonnttiinneenntteess..  
  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccoommoo  rreeccoorrddóó  WWiillllyy  BBrraannddtt  eenn  ssuu  mmeennssaajjee  aall  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  IISS  ddee  
BBeerrllíínn,,  ““eell  nnúúmmeerroo  ddee  nnuueessttrrooss  mmiieemmbbrrooss  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  qquuiieenneess  aassppiirraann  aa  sseerrlloo  nnoo  
ccoonnssttiittuuyyee  uunn  vvaalloorr  eenn  ssíí  mmiissmmoo,,  ssiinnoo  uunnaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd””..  
  
DDee  lloo  qquuee  ssee  ttrraattaa  aahhoorraa  eess  ddee  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  eessttaa  eennoorrmmee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  eenn  uunn  
mmuunnddoo  qquuee  ccaammbbiiaa  rrááppiiddaa  yy  pprrooffuunnddaammeennttee..  
  
NNuueessttrroo  ddeessaaffííoo  eess  pprreeppaarraarr  llaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  SSoocciiaalliissttaa  ddeell  ssiigglloo  XXXXII  yy  ssuu  nnuueevvaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  iiddeeaass  yy  ddee  ppoollííttiiccaass  aannttee  uunnaa  nnuueevvaa  eerraa,,  ccoonn  nnuueevvooss  rreettooss,,  nnuueevvooss  
pprroobblleemmaass  yy  ppoossiibbiilliiddaaddeess  iinnééddiittaass..  
  
EElllloo  iimmpplliiccaa  ddaarr  nnuueevvaass  rreessppuueessttaass,,  eenn  eell  tteerrrreennoo  ddee  llaass  iiddeeaass  yy  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass  yy  
aacccciioonneess  ppoollííttiiccaass,,  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  uunn  ffuuttuurroo  mmeejjoorr  qquuee  ssuurrggee  hhooyy,,  ccoonn  rreennoovvaaddaa  
ffuueerrzzaa,,  eennttrree  llooss  ppuueebbllooss  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  
  
EEll  CCoonnggrreessoo  ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk  aaccoorrddóó,,  eenn  eessttee  sseennttiiddoo,,  aa  pprrooppuueessttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall,,  PPiieerrrree  MMaauurrooyy,,  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  uunnaa  CCoommiissiióónn  eessppeecciiaall  ssoobbrree  llaa  ffuuttuurraa  
oorriieennttaacciióónn  ddee  llaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  SSoocciiaalliissttaa..  
  
EEll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  pprriimmeerr  mmaatteerriiaall  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  ppeerrffiillaarr  llaa  
aaccttuuaacciióónn  ddee  eessttaa  CCoommiissiióónn..    EEnn  ééll  pprrooppoonneemmooss::  
  
11..    EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  uunnaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ddiicchhaa  CCoommiissiióónn,,  
  

  
22  



PPAAPPEERRSS  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓ//9911  
  
22..    EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  uunnaass  rreefflleexxiioonneess  ssoobbrree  eell  eennffooqquuee  ggeenneerraall  yy  eell  gguuiióónn  ggeenneerraall  ddee  
llooss  tteemmaass  aa  ttrraattaarr  ppoorr  eellllaa,,  
  
33..    YY  ffiinnaallmmeennttee,,  uunnaa  pprriimmeerraa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  mmééttooddooss  ee  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  ppuueeddee  
ddeessaarrrroollllaarr  llaa  CCoommiissiióónn..  
  
  
LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  
  
11..    EEll  pprriimmeerr  oobbjjeettiivvoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddeebbee  sseerr  eessttiimmuullaarr  eell  ddeebbaattee  yy  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  
llaa  nnuueevvaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  iiddeeaass  yy  pprrooppuueessttaass  ccoonn  llaa  qquuee  llaa  IISS  ddeebbee  aaffrroonnttaarr  ssuu  eennttrraaddaa  
eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII..  
  
LLaa  CCoommiissiióónn  ddeebbeerráá  pprrooppoonneerr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ppoollííttiiccooss  ccllaavvee  ddee  llaa  IISS  aa  llaa  lluuzz  ddee  llaass  
ccaammbbiiaanntteess  cciirrccuunnssttaanncciiaass  mmuunnddiiaalleess  yy  ppllaanntteeaarr  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ppoollííttiiccaa  
ddee  llooss  aaññooss  vveenniiddeerrooss..  
  
TToommaannddoo  ccoommoo  gguuííaa  bbáássiiccaa  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  PPrriinncciippiiooss  ddee  EEssttooccoollmmoo,,  ppeerroo  tteenniieennddoo  
ttaammbbiiéénn  eenn  ccuueennttaa  llooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ccaammbbiiooss  qquuee  hhaann  tteenniiddoo  yy  ttiieenneenn  lluuggaarr  eenn  eell  
mmuunnddoo,,  llaa  CCoommiissiióónn  ddeebbeerráá  ffoorrmmuullaarr  nnuueevvaass  pprriioorriiddaaddeess  ppoollííttiiccaass  ppaarraa  llaa  IISS..  
  
22..    EEll  sseegguunnddoo  oobbjjeettiivvoo  qquuee  ddeebbee  pprrooppoonneerrssee  llaa  CCoommiissiióónn  eess  ddeeffiinniirr  qquuéé  oorrggaanniizzaacciióónn  
qquueerreemmooss  ppaarraa  eennttrraarr  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII..  
  
LLaa  IISS,,  eessttáá  hhooyy,,  eenn  uunn  sseennttiiddoo  ppoossiittiivvoo,,  eenn  pplleennaa  ccrriissiiss  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ttiieennee  qquuee  
rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  ssuu  pprrooppiiaa  rreeaalliiddaadd  ppoollííttiiccaa  yy  oorrggaanniizzaattiivvaa,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee::  
  
••  CCoonnsseegguuiirr  eell  mmááxxiimmoo  ddee  eeffiiccaacciiaa  eenn  ssuu  pprrooppiioo  ffuunncciioonnaammiieennttoo  
LLaa  CCoommiissiióónn  eexxaammiinnaarráá,,  eenn  eessttee  ccaammppoo,,  llaa  eessttrruuccttuurraa,,  ccoommppoossiicciióónn  yy  mmééttooddooss  ddee  
ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  óórrggaannooss  eessttaattuuttaarriiooss  ddee  llaa  IISS  yy  aavvaannzzaarráá  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  ssuu  aaddeeccuuaacciióónn  
yy  mmeejjoorraa..    EExxaammiinnaarráá  ttaammbbiiéénn  llooss  rreeccuurrssooss  oorrggaanniizzaattiivvooss  yy  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  llaa  IISS  ccoonn  eell  
ffiinn  ddee  ooppttiimmiizzaarrllooss..  
  
••  OOrrggaanniizzaarr  ccoonn  fflleexxiibbiilliiddaadd  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  ssuu  eennttoorrnnoo  
LLaa  CCoommiissiióónn  eexxaammiinnaarráá  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  llaa  IISS,,  llaass  ffuueerrzzaass  ppoollííttiiccaass  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  
yy  eell  cceennttrrooiizzqquuiieerrddaa  yy  llaass  ffuueerrzzaass  yy  ffoorrooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  aammpplliiaarr  yy  mmeejjoorraarr  
ssuuss  rreellaacciioonneess  ee  iinnfflluueenncciiaa  eenn  llooss  áámmbbiittooss  rreeggiioonnaall  yy  mmuunnddiiaall..  
  
••  RRoommppeerr  llaa  bbaarrrreerraa  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
LLaa  CCoommiissiióónn  eessttuuddiiaarráá  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  llaa  IISS,,  ssuu  pprreesseenncciiaa  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  
ccoommuunniiccaacciióónn,,  ssuuss  ppuubblliiccaacciioonneess  yy  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  úúllttiimmaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn,,  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ooppttiimmiizzaarr  llaa  vviissiibbiilliiddaadd  ppoollííttiiccaa  yy  
mmeeddiiááttiiccaa  ddee  nnuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ssuuss  pprrooppuueessttaass..  
  
FFiinnaallmmeennttee,,  llaa  CCoommiissiióónn  pprreesseennttaarráá  ssuuss  rreeccoommeennddaacciioonneess  yy  pprrooppuueessttaass  aa  llooss  óórrggaannooss  
ccoommppeetteenntteess  ddee  llaa  IISS,,  ppaarraa  ssuu  ddeebbaattee  yy  eevveennttuuaall  aapprroobbaacciióónn..  
  
LLaass  nnuueevvaass  rreessppuueessttaass  ddee  llaa  IISS::    eennffooqquuee  ggeenneerraall  yy  gguuiióónn  ddee  llooss  tteemmaass  aa  ddeebbaattee  
  
EEll  eennffooqquuee  ggeenneerraall  
  
EEll  mmuunnddoo,,  llaa  eeccoonnoommííaa  yy  nnuueessttrraass  ssoocciieeddaaddeess  eessttáánn  ccaammbbiiaannddoo  ddrraammááttiiccaammeennttee::    llaa  
iizzqquuiieerrddaa  ddeebbee  ccaammbbiiaarr  yy  aavvaannzzaarr  nnuueevvaass  pprrooppuueessttaass..    LLaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  yy  llaa  
rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  rreeqquuiieerreenn  nnuueevvaass  rreessppuueessttaass  ppaarraa  mmaanntteenneerr  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  
ddee  ggoobbeerrnnaarr  yy  ttrraannssffoorrmmaarr  eell  pprreesseennttee  yy  ddee  pprreevveerr  ee  iinnvveennttaarr  eell  ffuuttuurroo..  

  
33  



PPAAPPEERRSS  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓ//9911  
  
  
LLooss  úúnniiccooss  qquuee  nnoo  eessttáánn  ppeerrpplleejjooss  aannttee  llaa  ccaammbbiiaannttee  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ssoonn  llooss  
sseeccttaarriiooss,,  ddee  llaa  ddeerreecchhaa  oo  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  qquuee  ttiieenneenn  ssiieemmpprree  ffóórrmmuullaass  qquuee  ppaarreecceenn  
rreecceettaarriiooss  aapplliiccaabblleess  aa  ccuuaallqquuiieerr  ssiittuuaacciióónn..    NNoossoottrrooss  ddeebbeemmooss  eevviittaarr  eell  ddiissccuurrssoo  ddee  llaass  
ffaallssaass  cceerrtteezzaass  oo  ddee  llaass  mmeerraass  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  pprriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess..    TTaall  aaccttiittuudd  
eeqquuiivvaallddrrííaa  aa  hhuuiirr  ddee  nnuueessttrraass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  
TTaammppooccoo  ppooddeemmooss  rreeffuuggiiaarrnnooss  eenn  llaa  ccoommooddiiddaadd  ddeell  ddiissccuurrssoo  ddee  llaass  pprreegguunnttaass..    YY  nnoo  
ppoorrqquuee  nnoo  nnooss  llaass  ppllaanntteeeemmooss,,  ssiinnoo  ppoorrqquuéé  ddeebbeemmooss  iirr  mmááss  aalllláá::    tteenneemmooss  llaa  
oobblliiggaacciióónn  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaass,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ccoommpprroommeetteerrssee..  
  
TTeenneemmooss  qquuee  rreeaaffiirrmmaarr  yy  aapplliiccaarr  ddee  mmaanneerraa  rriigguurroossaa  yy  ccoohheerreennttee  nnuueessttrrooss  pprriinncciippiiooss  yy  
vvaalloorreess  ppaarraa  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nnuueevvaass  pprreegguunnttaass  ddee  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo  
yy,,  mmuuyy  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  llaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  ccoonncceebbiiddaa  ccoommoo  lleeccttuurraa  pprriioorriittaarriiaa,,  aa  eessccaallaa  
mmuunnddiiaall,,  ddee  llaass  rreeaalliiddaaddeess  ddee  hhooyy..  
  
IInnvveennttaarr  eell  ffuuttuurroo  yy  ggoobbeerrnnaarr  eell  pprreesseennttee  
  
LLaass  iiddeeoollooggííaass  ccoommoo  ssiisstteemmaass  cceerrrraaddooss  yy  ttoottaalliizzaaddoorreess  hhaann  ddeessaappaarreecciiddoo..    PPeerroo  ssii  ppoorr  
iiddeeoollooggííaa  ssee  eennttiieennddee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  iiddeeaass  qquuee  ddeeffiinneenn  uunnaa  ppoossiicciióónn  mmááss  pprrooggrreessiissttaa  
oo  uunnaa  ppoossiicciióónn  mmááss  ccoonnsseerrvvaaddoorraa,,  eessoo  aaffoorrttuunnaaddaammeennttee  eessttáá  vviivvoo  yy  sseegguuiirráá  vviivvoo..  
  
LLooss  vvaalloorreess  yy  llaass  iiddeeaass  ssoonn  nnuueessttrroo  ffuunnddaammeennttoo,,  ppeerroo  nnoo  bbaassttaann..    AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  
ddeebbeemmooss  ssiittuuaarrnnooss  eenn  eell  tteerrrreennoo  ddeell  rreeaalliissmmoo  yy  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ddee  ggoobbiieerrnnoo..    UUnnaa  
tteennttaacciióónn  ssiieemmpprree  pprreesseennttee  eenn  llaa  iizzqquuiieerrddaa  --yy  eenn  llaa  qquuee  nnoo  hhaayy  qquuee  ccaaeerr--  eess  llaa  ddee  
iinnvveennttaarr  eell  ffuuttuurroo  yy  ddeejjaarr  qquuee  llaa  ddeerreecchhaa  ggoobbiieerrnnee  eell  pprreesseennttee..  
  
IInnvveennttaarr  eell  ffuuttuurroo,,  iimmaaggiinnaarr  eell  ssiigglloo  XXXXII,,  eess  uunnaa  oobblliiggaacciióónn  iinneelluuddiibbllee,,  ppeerroo  eelllloo  nnoo  
iimmpplliiccaa  rreennuunncciiaarr  aa  llaa  vvooccaacciióónn  ddee  ggoobbeerrnnaarr  eell  pprreesseennttee  iinntteennttaannddoo  ttrraannssffoorrmmaarrlloo  ccoonn  
rreeaalliissmmoo  yy  ccoonn  sseerriieeddaadd..  
  
EEll  ssoocciiaalliissmmoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  ssiigguuee  tteenniieennddoo  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ooffrreecceerr  uunn  mmeennssaajjee  ddee  
jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss..    AAll  ffiinn  yy  aall  ccaabboo,,  eessttaammooss  eenn  ppoollííttiiccaa  
ppaarraa  qquuee  llaa  ggeennttee  vviivvaa  uunn  ppooccoo  mmeejjoorr,,  tteennggaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  tteennggaa  sseennttiiddoo  
ddee  llaa  jjuussttiicciiaa..    SSóólloo  aassíí  sseerreemmooss  ccaappaacceess  ddee  aattrraaeerr  eell  aappooyyoo  ddee  llaass  mmaayyoorrííaass  ssoocciiaalleess  
qquuee  ttrraattaammooss  ddee  ccaappttaarr..  
  
HHaayy  qquuiieenn  nnoo  ttiieennee  vvooccaacciióónn  mmaayyoorriittaarriiaa  ppoorrqquuee  rreepprreesseennttaarr  aa  uunnaa  mmaayyoorrííaa  ssoocciiaall  
ssiiggnniiffiiccaa  aassuummiirr  llaass  ccoonnttrraaddiicccciioonneess  qquuee  ssee  ddaann  ddeennttrroo  ddee  ttooddaa  mmaayyoorrííaa..  
  
NNoossoottrrooss  ddeebbeemmooss  aassppiirraarr  aa  rreepprreesseennttaarr  llaa  vvoolluunnttaadd  mmaayyoorriittaarriiaa  ddee  nnuueessttrrooss  ppaaíísseess..  
  
DDaarr  uunnaa  rreessppuueessttaa  aall  ffuunnddaammeennttaalliissmmoo  nneeoolliibbeerraall  
  
HHaayy  uunn  nnuueevvoo  ffuunnddaammeennttaalliissmmoo  nneeoolliibbeerraall  qquuee  ttrraattaa  ddee  hheeggeemmoonniizzaarr  eell  mmuunnddoo  ddee  llaass  
iiddeeaass..    EEssttaa  iiddeeoollooggííaa  nneeoolliibbeerraall  ddoommiinnaannttee  iimmppoonnee  uunnaa  bbaarrrreerraa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  qquuee  
hhaayy  qquuee  rroommppeerr..    PPaarraa  eelllloo  hhaayy  qquuee  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccoonnvviicccciióónn  ddee  qquuee,,  ppeessee  aa  llaa  
ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  eessttooss  mmeennssaajjeess  nneeoolliibbeerraalleess,,  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  bbiieenneessttaarr,,  
ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ccoohheessiioonnaaddaa  yy  nnoo  ddiissggrreeggaaddaa,,  nnoo  ssóólloo  eess  hhooyy  uunn  oobbjjeettiivvoo  jjuussttoo,,  
nneecceessaarriioo  yy  ppoossiibbllee,,  ssiinnoo  qquuee  llaass  ooppiinniioonneess  ppúúbblliiccaass  tteennddeerráánn  aa  rreeccllaammaarrlloo  ddee  ffoorrmmaa  
ccrreecciieennttee,,  aannttee  eell  bbaallaannccee  qquuee  ccoommiieennzzaa  aa  vveerriiffiiccaarrssee  ddeell  ppeerrííooddoo  ddee  hheeggeemmoonnííaa  
nneeoolliibbeerraall  eenn  eell  mmuunnddoo..  
  
EElllloo  eennttrroonnccaa  ccoonn  llaa  nneecceessiiddaadd  ccrreecciieennttee  ddee  uunnaa  aaffiirrmmaacciióónn  yy  ddiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  
ddeemmooccrraacciiaa..    LLaa  ssaaccrraalliizzaacciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo  aa  llaa  qquuee  eessttaammooss  aassiissttiieennddoo  pprroodduuccee  uunnaa  
cciieerrttaa  iinnqquuiieettuudd  yyaa  qquuee  lllleevvaa  aa  pprreegguunnttaarrssee  qquuéé  eess  lloo  qquuee  cceeddeerrííaa  --eell  mmeerrccaaddoo  oo  llaa  
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ddeemmooccrraacciiaa--  ssii  aallgguunnaa  vveezz  ssee  pprroodduuccee  uunnaa  ccoonnttrraaddiicccciióónn  eennttrree  eell  ppooddeerr  ddeell  mmeerrccaaddoo,,  
rreessppaallddaaddoo  ppoorr  eell  ffuunnddaammeennttaalliissmmoo  nneeoolliibbeerraall,,  yy  eell  mmooddeelloo  iinnssttiittuucciioonnaall  ddeemmooccrrááttiiccoo..    
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  ccoonnvviieennee  rreeccoorrddaarr  qquuee  ssii  bbiieenn  nnoo  hhaa  eexxiissttiiddoo  eenn  nniinnggúúnn  lluuggaarr  uunnaa  
ddeemmooccrraacciiaa  ssiinn  eeccoonnoommííaa  ddee  mmeerrccaaddoo,,  ssíí  qquuee  hhaayy  eeccoonnoommííaass  ddee  mmeerrccaaddoo  ssiinn  
ddeemmooccrraacciiaa..  
LLaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  ccoommoo  nnuueevvaa  ffrroonntteerraa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  
  
HHeemmooss  eennttrraaddoo  eenn  uunnaa  nnuueevvaa  eerraa  bbaassaaddaa  eenn  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall..    
SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ddaattoo  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  aall  qquuee  nnoo  ddeebbeemmooss  vvoollvveerr  llaa  eessppaallddaa..    HHaayy  ddiissccuurrssooss  
eenn  eell  sseennoo  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  qquuee  ssoonn  ddee  rreecchhaazzoo  aa  llaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn..    LLaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  
eess  uunn  ddaattoo  nnuueevvoo,,  iirrrreevveerrssiibbllee,,  yy  llaa  aapprrooxxiimmaacciióónn  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  aall  ffeennóómmeennoo  nnoo  ppuueeddee  
sseerr  ddee  rreecchhaazzoo..  
  
LLoo  qquuee  hhaayy  qquuee  hhaacceerr  eess  aannaalliizzaarrlloo,,  vveerr  qquuéé  eeffeeccttooss  pprroodduuccee,,  ooppttiimmiizzaannddoo  llaass  vveennttaajjaass  
qquuee  ppuueeddee  tteenneerr  ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  pprrooggrreessiissttaa  yy  mmiinniimmiizzaannddoo  ssuuss  
iinnccoonnvveenniieenntteess..  
LLaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  ccrreeaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ffrroonntteerraa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  aannttee  llaa  ccuuaall  
nnoo  ssiirrvveenn  llooss  vviieejjooss  ddooggmmaass..    LLoo  qquuee  llllaammaammooss  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  lloo  hhaann  eenntteennddiiddoo  yy  
aapplliiccaaddoo  mmeejjoorr  qquuee  nnaaddiiee  llaass  eemmpprreessaass  ttrraannssnnaacciioonnaalleess  yy  eell  ccaappiittaall  ffiinnaanncciieerroo  qquuee  
cciirrccuullaa  ppoorr  ttooddooss  llooss  mmeerrccaaddooss  ddeell  mmuunnddoo..  
  
EEssttee  ffeennóómmeennoo  ppoonnee  eenn  ccuueessttiióónn  eell  pprrooppiioo  pprriinncciippiioo  ddee  tteerrrriittoorriiaalliiddaadd  ssoobbrree  eell  qquuee  ssee  
ffuunnddaa  llaa  ssoobbeerraannííaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  yy  rreedduuccee  ddrráássttiiccaammeennttee  llaa  ooppeerraattiivviiddaadd  ddee  llaass  
ppoollííttiiccaass  eeccoonnóómmiiccaass  nnaacciioonnaalleess..  
  
EEss  nneecceessaarriioo  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  pprrooggrraammááttiiccoo  yy  ppoollííttiiccoo  ppaarraa  aabbrriirr  nnuueevvooss  ccaammiinnooss  qquuee  
nnooss  ccoonndduuzzccaann  aa  ddeemmooccrraacciiaass  ccoonnssoolliiddaaddaass,,  eeccoonnoommííaass  eeffiicciieenntteess  yy  aabbiieerrttaass,,  
ssoocciieeddaaddeess  eeqquuiittaattiivvaass  yy  ccoohheessiioonnaaddaass..  
  
LLaass  ccuueessttiioonneess  bbáássiiccaass  aa  aaffrroonnttaarr  ssoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  
  
••  qquuéé  ppuueeddeenn  yy  ddeebbeenn  hhaacceerr  llooss  EEssttaaddooss  aannttee  llaa  oommnniippootteenncciiaa  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss;;  qquuéé  

ppuueeddee  eessppeerraarrssee  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  eeccoonnóómmiiccaass;;  
••  ccuuááll  ddeebbee  sseerr  eell  ppaappeell  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  mmuullttiillaatteerraalleess  eenn  llaa  rreegguullaacciióónn  ddee  llaa  

eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall;;  
••  ccóómmoo  ccoonndduucciirr  llooss  pprroocceessooss  ddee  iinntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaall,,  ccoommoo  ppaassoo  oobblliiggaaddoo  hhaacciiaa  uunnaa  

rreegguullaacciióónn  mmuunnddiiaall,,  ssiinn  qquuee  ccoonndduuzzccaann  aa  uunnaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  mmuunnddoo  eenn  bbllooqquueess  
aannttaaggoonniissttaass  yy  ccoonnttrriibbuuyyaann,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  aa  rreedduucciirr  llaass  ddiissttaanncciiaass  eennttrree  ppaaíísseess  eenn  
ddeessaarrrroolllloo  yy  ppaaíísseess  ddeessaarrrroollllaaddooss;;  

••  yy  ccóómmoo  hhaacceerr  ppoossiibbllee  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  zzoonnaass  ppeerriifféérriiccaass  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  
mmuunnddiiaall  qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  aall  mmaarrggeenn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo..  

  
RReevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  yy  eemmpplleeoo  
  
LLaa  pprriimmeerraa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreessppeeccttoo  aa  nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss  eess  eessttaarr  ddeennttrroo  ddeell  cciirrccuuiittoo  
ddeell  ddeessaarrrroolllloo,,  nnoo  ppeerrddeerr  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  llaa  rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa..  
  
EEll  ddeessaarrrroolllloo  oo  eell  ssuubbddeessaarrrroolllloo  ddee  ccaaddaa  ppaaííss  vvaa  aa  ppaassaarr  ppoorr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  
eennggaanncchhaarrssee  aa  eessee  cciirrccuuiittoo  ddee  llaa  rreevvoolluucciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  oo  qquueeddaarr  ffuueerraa  ddee  ééll..  
  
LLooss  ppaaíísseess  qquuee  qquueeddeenn  ffuueerraa  ddee  eessaa  rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  sseerráánn  aaqquueellllooss  qquuee  
ppaaddeecceenn  uunnaa  ““ppoobbrreezzaa  ddee  ccaappaacciiddaadd””::    llooss  qquuee  nnoo  hhaann  ssaabbiiddoo  oo  nnoo  hhaann  qquueerriiddoo  
rreessoollvveerr,,  nnii  llooss  pprroobblleemmaass  eedduuccaattiivvooss,,  nnii  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ccaappiittaall  hhuummaannoo,,  nnii  llaa  
iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaass  mmuujjeerreess  aa  eessaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall..  
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LLaa  rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa,,  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eexxiiggee  uunnaa  rreeffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee  ddee  
eessttrruuccttuurraass  yy  ppllaanntteeaa  ddee  ffoorrmmaa  aagguuddaa  ccóómmoo  ccoommppeettiirr  yy  ccrreeaarr  eemmpplleeoo,,  qquuee  ssiigguuee  ssiieennddoo  
eell  pprroobblleemmaa  bbáássiiccoo..    LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ggoobbeerrnnaanntteess  eess  qquuee  llaa  rreevvoolluucciióónn  
tteeccnnoollóóggiiccaa  ssee  ppoonnggaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  hhoommbbrreess,,  nnoo  llooss  hhoommbbrreess  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  
rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa..    PPaarraa  aaddooppttaarr  eessttaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  hhaayy  qquuee  ttoommaarr  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  
rreeffeerreenncciiaa  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss..  
  
EEnn  llooss  aaññooss  sseesseennttaa  yy  sseetteennttaa  ssee  hhaabbllaabbaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ppoosstt--iinndduussttrriiaall,,  ddoonnddee  ssee  
ppllaanntteeaarrííaa  eell  pprroobblleemmaa  ddeell  ttiieemmppoo  ddee  oocciioo  ccoommoo  pprroobblleemmaa  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  sseerr  
hhuummaannoo..    EEnn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  eell  ttiieemmppoo  lliibbrree  qquuee  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  
aauummeennttoo  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviiddaadd  nnoo  hhaa  aappaarreecciiddoo  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  rreeppaarrttoo  ddeell  ttiieemmppoo  ddee  
ttrraabbaajjoo,,  qquuee  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  mmááss  rraazzoonnaabbllee,,  ssiinnoo  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  ddeesseemmpplleeaaddaa..  
  
HHooyy  eell  pprriinncciippaall  oobbssttááccuulloo  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  sseerr  hhuummaannoo  eess  eell  ddeesseemmpplleeoo,,  iinncclluussoo  
eessttaannddoo  ssoocciiaallmmeennttee  ccuubbiieerrttoo..    PPoorr  ttaannttoo,,  llaa  pprriimmeerraa  oobblliiggaacciióónn  eess  llaa  ddee  ccrreeaarr  eell  
eemmpplleeoo  qquuee  aaccaabbee  ccoonn  llaa  aanngguussttiiaa  qquuee  pprroodduuccee  aa  mmiilllloonneess  ddee  ddeesseemmpplleeaaddooss  eessttaarr  
eexxcclluuiiddooss  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ccoommoo  eexxpprreessiióónn  mmááss  ddeessttaaccaaddaa  ddee  llaa  eexxcclluussiióónn  
ssoocciiaall..  
  
PPaarraa  ddaarr  uunnaa  ssoolluucciióónn  aall  pprroobblleemmaa  ddeell  eemmpplleeoo  ttiieennee  qquuee  hhaabbeerr  uunnaa  rreefflleexxiióónn,,  qquuee  ttiieennee  
qquuee  aaffeeccttaarr  aa  mmuucchhooss  ppaaíísseess,,  ssoobbrree  ccoommoo  ssee  rreeppaarrttee  eell  ttiieemmppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddiissppoonniibbllee..    
EEssttee  rreeppaarrttoo  ttiieennee  qquuee  hhaacceerrssee  pprreesseerrvvaannddoo  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoommppeettiirr,,  ppoorrqquuee  ssii  ssee  
ddeessttrruuyyee  eell  tteejjiiddoo  pprroodduuccttiivvoo  yy  ssee  ppiieerrddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoommppeettiirr,,  nnoo  ssóólloo  nnoo  hhaabbrráá  
rreeppaarrttoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssiinnoo  qquuee  ssee  ddeessttrruuiirráá  mmááss  eemmpplleeoo..  
SSeerráánn  nneecceessaarriiaass,,  aassiimmiissmmoo,,  ppoollííttiiccaass  aaccttiivvaass  ddee  eemmpplleeoo,,  mmááss  aalllláá  ddee  ccrreecciimmiieennttooss  
eeccoonnóómmiiccooss  ssaannooss  yy  eessttaabblleess..  
  
PPoollííttiiccaass  mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaass  ssaannaass  
  
LLaa  úúnniiccaa  lleeggiittiimmaacciióónn  ddee  uunnaa  ppoollííttiiccaa  eeccoonnóómmiiccaa  eexxiittoossaa,,  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  
ssoocciiaall,,  eess  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  sseeaa  mmááss  jjuussttaa  eenn  eell  sseennttiiddoo  qquuee  nnoossoottrrooss  ddeeffeennddeemmooss,,  uunnaa  
ssoocciieeddaadd  qquuee  aavvaannccee  eenn  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
  
HHaayy  eelleemmeennttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  aacceeppttaa;;  hhaayy  uunn  áárreeaa  ddee  ccoonnsseennssoo  
ggeenneerraall  qquuee  iinncclluuyyee,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  lllleevvaarr  aaddeellaannttee  ppoollííttiiccaass  
mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaass  ssaannaass,,  yy  llaa  ccoonnvviicccciióónn  ddee  qquuee  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  iinnffllaacciióónn  nnoo  eess  ddee  
ddeerreecchhaass  nnii  iizzqquuiieerrddaass,,  ppoorrqquuee  ééssttaa  eess  eell  ppeeoorr  iimmppuueessttoo  ppaarraa  llaass  rreennttaass  bbaajjaass..    NNoo  
ddiissccuuttaammooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  aaddvveerrssaarriiooss  ppoollííttiiccooss  ssoobbrree  aallggoo  qquuee  ppuueeddee  sseerr  uunn  áárreeaa  ddee  
ccoonnsseennssoo..    HHaaggáámmoosslloo  mmeejjoorr  qquuee  eellllooss..  
  
AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  nnoossoottrrooss  ssaabbeemmooss  qquuee  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  ssaalluudd  ddee  llooss  
cciiuuddaaddaannooss,,  ppoorr  llaa  eedduuccaacciióónn,,  ppoorr  llaa  rreeddiissttrriibbuucciióónn  ssoocciiaall,,  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  ppoonneerr  llaa  
rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss,,  ttiieenneenn  qquuee  sseerr  aassuummiiddaass  ppoorr  eell  
ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  pprrooggrreessiissttaa..  
  
  
  
  
EEll  ppaappeell  ddeell  EEssttaaddoo  
  
LLaass  pprrooppuueessttaass  eessppeeccííffiiccaammeennttee  pprrooggrreessiissttaass  eemmppiieezzaann  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ddeecciiddiirr  ccuuááll  eess  eell  
ppaappeell  ddeell  EEssttaaddoo..    LLooss  nnuueevvooss  ffuunnddaammeennttaalliissttaass  ssee  bbaassaann  eenn  llaa  aaffiirrmmaacciióónn  ddee  qquuee  
ccuuaannttoo  mmeennooss  EEssttaaddoo  hhaayyaa,,  mmeejjoorr..    CCoorrrreemmooss  eell  rriieessggoo  ddee  ppaassaarr  ddee  uunn  EEssttaaddoo  
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hhiippeerrttrrooffiiaaddoo  yy  bbuurrooccrraattiizzaaddoo  aa  uunn  EEssttaaddoo  rraaqquuííttiiccoo  qquuee  lloo  aabbaannddoonnaa  ttooddoo  aa  llaa  ssuueerrttee  
ddeell  mmeerrccaaddoo,,  oo  aa  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  ppooddeerroossooss  ggrruuppooss  ddee  pprreessiióónn..  
  
HHaayy  qquuee  ddeeffiinniirr  yy  ddeeffeennddeerr  eell  ppaappeell  ddee  lloo  ppúúbblliiccoo  eenn  llaa  nnuueevvaa  ddiinnáámmiiccaa  qquuee  ssee  eessttáá  
ccrreeaannddoo..  
  
LLaa  lleeggiittiimmaacciióónn  ddeell  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  ppaappeell  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  
eell  bbiieenneessttaarr  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss,,  ccoonn  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn,,  eenn  llaa  ssaanniiddaadd,,  
eenn  llaass  ppeennssiioonneess  oo  eenn  eell  aacccceessoo  aa  llooss  ddeemmááss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  
ppúúbblliiccooss..  
  
NNoo  ttooddoo  ppuueeddee  sseerr  mmeerrccaaddoo..    QQuuee  ssee  aacceeppttee  yy  ssee  ddeeffiieennddaa  eell  mmeerrccaaddoo  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  
ssee  llee  ccoonnffííee  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  ccoommoo  llaa  ssaanniiddaadd  oo  llaa  eedduuccaacciióónn..    EEll  mmeerrccaaddoo  
nneecceessiittaa  eelleemmeennttooss  ddee  rreegguullaacciióónn  yy  eessoo  ssoolloo  lloo  ppuueeddee  hhaacceerr  eell  ppooddeerr  ppúúbblliiccoo..    NNoo  ssee  
ttrraattaa  ddee  ssii  uunn  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo  lloo  eejjeerrccee  eell  EEssttaaddoo  ccoommoo  ggeessttoorr  oo  uunn  ggeessttoorr  pprriivvaaddoo;;  ssee  
ttrraattaa  ddee  qquuee  eell  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo  ccoommppoorrttaa  ddeerreecchhooss  cciiuuddaaddaannooss  yy  eell  EEssttaaddoo  ttiieennee  qquuee  
ggaarraannttiizzaarrllooss..  
  
NNoo  qquueerreemmooss  EEssttaaddooss  nnaacciioonnaalliissttaass,,  ppooppuulliissttaass,,  hhiippeerrttrrooffiiaaddooss  yy  mmeennooss  aaúúnn  ddee  
cceennttrraalliissmmooss  bbuurrooccrrááttiiccooss..    PPeerroo  nnoo  qquueerreemmooss  ssooppoorrttaarr  ppoorr  mmááss  ttiieemmppoo  llooss  aattaaqquueess  ddee  
llooss  sseeccttoorreess  qquuee,,  ccoonn  llaa  bbaannddeerraa  ddeell  nneeoolliibbeerraalliissmmoo,,  qquuiieerreenn  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss  yy  
EEssttaaddooss  ddéébbiilleess,,  ddeeppeennddiieenntteess  eenn  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddeecciissiióónn  ddeemmooccrrááttiiccaa  ddee  eessaass  
ggrraannddeess  ccoonncceennttrraacciioonneess  ddee  ppooddeerr  aa  llaass  qquuee  lllleevvaa  llaa  pprrooppiiaa  ddiinnáámmiiccaa  ddeessrreegguullaaddaa  ddeell  
mmeerrccaaddoo  yy  ddee  llaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn..  
  
LLiibbeerrttaadd  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ddee  ccaappiittaall  
  
OOttrraa  pprreegguunnttaa  eesseenncciiaall  aa  llaa  qquuee  ddeebbeemmooss  ddaarr  rreessppuueessttaa,,  eenn  eessttee  áámmbbiittoo  ddee  llaa  rreellaacciióónn  
eennttrree  mmeerrccaaddoo  yy  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss  ddeemmooccrrááttiiccooss,,  eess  llaa  ppllaanntteeaaddaa  ppoorr  llooss  mmoovviimmiieennttooss  
iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  ccaappiittaall  yy  llaass  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraass..    LLaa  iizzqquuiieerrddaa  ddeebbeerrííaa  pprrooppoonneerr  uunn  
mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ddeell  ccaappiittaall,,  ppeerroo  qquuee  ssiirrvvaa  ppaarraa  eevviittaarr  
uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  llaa  aaccttuuaall,,  aabbssoolluuttaammeennttee  ssaallvvaajjee  yy  qquuee  ppuueeddee  ppeerrjjuuddiiccaarr  aa  mmuucchhooss  
ppaaíísseess..    YY  pprrooppoonneerr  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  
rreessppuueessttaa  rrááppiiddaa  aa  llaass  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraass,,  qquuee  ssee  pprroodduucceenn  ccaaddaa  vveezz  ccoonn  mmaayyoorr  
ffrreeccuueenncciiaa  yy  dduurreezzaa..  
AAffiirrmmaannddoo  eell  ppaappeell  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa,,  ddeebbeemmooss  ffoorrmmuullaarr  nnuueevvaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  
llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss,,  llaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  ccaappiittaall  ffííssiiccoo  ppaarraa  qquuee  nnuueessttrraass  rreeggiioonneess  mmááss  
ppoobbrreess  ssee  aacceerrqquueenn  aa  llaass  mmááss  rriiccaass,,  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddee  nnuueessttrraass  ffrroonntteerraass..    DDeebbeemmooss  
pprrooppoonneerr  nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  ccaappiittaall  hhuummaannoo,,  ppaarraa  mmeejjoorraarr  
ssiisstteemmaass  ddee  eedduuccaacciióónn,,  ssaanniiddaadd  oo  ppeennssiioonneess..    YY  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr,,  eenn  ééssttooss  ccoommoo  eenn  
oottrrooss  áámmbbiittooss,,  qquuee  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd,,  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  llaass  mmuujjeerreess,,  ssee  iinnccoorrppoorree  
pplleennaammeennttee  aa  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,,  sseeaann  llaabboorraalleess,,  ppoollííttiiccaass  oo  ddee  
ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  nnaattuurraalleezzaa..  
  
  
  
  
  
  
EEll  gguuiióónn  ddeell  ddeebbaattee  
  
EEnn  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  llaa  eeccoonnoommííaa  mmuunnddiiaall  aapprroobbaaddaa  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  ddee  NNuueevvaa  
YYoorrkk  ssee  pprrooppoonnee  uunn  lliissttaaddoo  ddee  llaass  ggrraannddeess  ccuueessttiioonneess  aa  llaass  qquuee  ddeebbeerrííaa  hhaacceerr  ffrreennttee  llaa  
IISS  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss::  
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  ““LLaa  IISS  ttiieennee  ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  ddiieezz  ttaarreeaass  pprriinncciippaalleess  ppaarraa  llaa  sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddee  llaa  
ddééccaaddaa  ddee  llooss  9900::  
  
••  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  
••  llaa  pprroommoocciióónn  ddeell  eemmpplleeoo  yy  ddeell  nniivveell  ddee  vviiddaa  
••  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  nnaacciioonnaalleess  
••  llaa  pprroommoocciióónn  ddeell  ccoommeerrcciioo  lliibbrree  yy  jjuussttoo  ((eell  ccaassoo  ddee  llaa  ccllááuussuullaa  ssoocciiaall  ddee  llaa  OOCCMM))  
••  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  aayyuuddaa  ffiinnaanncciieerraa  
••  llaa  rreevviissiióónn  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  
••  llaa  ccooooppeerraacciióónn  rreeggiioonnaall  yy  gglloobbaall  
••  eell  rreeffoorrzzaammiieennttoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  
••  eell  llooggrroo  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  yy  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr  
••  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  yy  pprrootteecccciióónn  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee””  
  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eenn  ssuu  ddiissccuurrssoo  ddee  ccllaauussuurraa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk,,  eell  pprreessiiddeennttee  
ddee  llaa  IISS,,  PPiieerrrree  MMaauurrooyy  pprrooppuussoo  aassiimmiissmmoo  uunn  lliissttaaddoo  ddee  oobbjjeettiivvooss::  
  
  ““UUnnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  mmááss  aa  llaa  ooffeennssiivvaa  eenn  eell  tteerrrreennoo  ppoollííttiiccoo  ssiiggnniiffiiccaa,,  eenn  pprriimmeerr  
lluuggaarr,,  qquuee  ffiijjeemmooss  lloo  qquuee  ccoonnssiiddeerraammooss  llaass  uurrggeenncciiaass,,  llaass  pprriioorriiddaaddeess,,  llaass  ccoonnssiiggnnaass  
qquuee  ddeebbeenn  gguuiiaarr  nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  ccoommúúnn::  
  
••  EEll  ccoommbbaattee  ccoonnttrraa  ttooddaass  llaass  ddiiccttaadduurraass  yy  ppoorr  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaass  ddeemmooccrraacciiaass,,  

ddáánnddoolleess  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarrssee  
••  RReeccoommppoossiicciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  mmoonneettaarriioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ppeerrmmiittaa  ccoommbbaattiirr  llaa  

eessppeeccuullaacciióónn  yy  rreedduucciirr  llooss  ttiippooss  ddee  iinntteerrééss  
••  AAmmpplliiaacciióónn  ddeell  GG77,,  ddeell  ggrruuppoo  ddee  llooss  ssiieettee  ppaaíísseess  mmááss  rriiccooss,,  aa  llooss  cciinnccoo  ccoonnttiinneenntteess,,  

ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  vveerrddaaddeerroo  lluuggaarr  ddee  ddeebbaattee  eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  ffaavvoorreezzccaa  uunn  ddeessaarrrroolllloo  
eeqquuiilliibbrraaddoo  yy  dduurraaddeerroo    IInnssttaauurraacciióónn  ddee  uunnaa  ccllááuussuullaa  ssoocciiaall  eenn  llooss  ttrraattaaddooss  
ccoommeerrcciiaalleess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  rreessppeettoo,,  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess,,  ddee  uunn  cciieerrttoo  nnúúmmeerroo  ddee  
pprriinncciippiiooss,,  ccoommoo  llaa  lliibbeerrttaadd  ssiinnddiiccaall  oo  llaa  pprroohhiibbiicciióónn  ddee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  

••  RReeffoorrmmaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llooss  ppooddeerreess  
ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  ccoommoo  lloo  ssuuggiieerree  eell  IInnffoorrmmee  CCaarrllssssoonn  

••  CCrreeaacciióónn  ddee  uunn  ttrriibbuunnaall  ppeennaall  iinntteerrnnaacciioonnaall  ppeerrmmaanneennttee  ppaarraa  qquuee  llooss  ccrriimmiinnaalleess  ddee  
gguueerrrraa  sseeppaann  qquuee,,  sseeaa  ccuuaall  sseeaa  ssuu  rraannggoo  oo  nnaacciioonnaalliiddaadd,,  ddeebbeerráánn  rreennddiirr  ccuueennttaass  
aannttee  llaa  ccoommuunniiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall  

••  PPrroohhiibbiicciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  llooss  eennssaayyooss  yy  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  pprroolliiffeerraacciióónn  nnuucclleeaarr  
••  LLuucchhaa  rreeffoorrzzaaddaa  yy  ccoooorrddiinnaaddaa  ccoonnttrraa  eell  bbllaannqquueeoo  ddeell  ddiinneerroo  ssuucciioo,,  llaass  mmaaffiiaass  yy  eell  

ccrriimmeenn  oorrggaanniizzaaddoo””  ((DDiissccuurrssoo  ddee  PPiieerrrree  MMaauurrooyy,,  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  IISS,,  NNuueevvaa  YYoorrkk,,  
sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999966))..  

  
SSoobbrree  eessttaa  bbaassee,,  pprrooppoonneemmooss  eell  ssiigguuiieennttee  gguuiióónn  ppaarraa  eell  ddeebbaattee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn::  
  
  

UUnnaa  nnuueevvaa  rreessppuueessttaa  aannttee  llooss  nnuueevvooss  ddeessaaffííooss  
  
  
11..    LLaa  mmuunnddiiaalliizzaacciióónn  ccoommoo  ffeennóómmeennoo  iirrrreevveerrssiibbllee  ddee  nnuueessttrraa  ééppooccaa  
    **  ooppttiimmiizzaarr  llaass  vveennttaajjaass  
    **  mmiinniimmiizzaarr  llooss  ccoosstteess  
  
22..      LLaa  rreevvoolluucciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  
    **  nnuueevvaa  ffrroonntteerraa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  
    **  rreeffoorrmmaass  eessttrruuccttuurraalleess  ppeerrmmaanneenntteess  
    **  eemmpplleeoo  yy  ccoommppeettiittiivviiddaadd  
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33..    PPoollííttiiccaass  mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaass  ssaannaass  
    **  iinnffllaacciióónn  
    **  ddééffiicciitt  
    **  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  
  
  
  
  
  
44..    RReeffoorrmmaass  yy  ppaappeell  ddeell  EEssttaaddoo  
    **  llaa  lleeggiittiimmiiddaadd  ssoocciiaall  ddeell  ppooddeerr  
    **  ¿¿qquuéé  EEssttaaddoo??  
    **  nneeoolliibbeerraalliissmmoo  
    **  nnaacciioonnaalliissmmooss  ppooppuulliissttaass  
    **  ccoommuunniissmmoo  
  
55..    PPoollííttiiccaass  ddee  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  
    **  ccaappiittaall  ffííssiiccoo--iinnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  ccoommuunniiccaacciioonneess  
    **  ccaappiittaall  hhuummaannoo  
    **  eedduuccaacciióónn  
    **  ssaalluudd  
    **  ppeennssiioonneess  
    **  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  mmeerrccaaddoo  
  
66..    LLaa  lliibbeerrttaadd  ddee  mmoovviimmiieennttooss  ddeell  ccaappiittaall  
    **  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr  
    **  pprreevveenncciióónn  yy  rreessppuueessttaa  rrááppiiddaa  aa  llaa  ccrriissiiss  
  
77..    LLaa  ggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  mmuunnddiiaall  
    **  ccrriissiiss  yy  rreeffoorrmmaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  
    **  ddee  llaa  bbiippoollaarriiddaadd  aa  uunn  nnuueevvoo  oorrddeenn  iinntteerrnnaacciioonnaall  
    **  llooss  pprroocceessooss  ddee  rreeggiioonnaalliissmmoo  aabbiieerrttoo  
    **  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ccrriimmiinnaalliiddaadd  oorrggaanniizzaaddaa  
  
88..    LLaass  ggrraannddeess  ccuueessttiioonneess  ddee  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo  
    **  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  
    **  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  
    **  ppoobbrreezzaa  ddee  ccaappaacciiddaadd  
  
EEll  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn::    mmééttooddooss  ee  iinniicciiaattiivvaass  
  
BBaauuttiizzaarr  
  
LLaa  CCoommiissiióónn  ddeebbee  sseerr  vviissiibbllee  ee  iiddeennttiiffiiccaabbllee  ddeessddee  eell  pprriinncciippiioo..    DDeebbee  ccrreeaarr  
eexxppeeccttaattiivvaass  ee  iirr  iinnccrreemmeennttaannddoo  uunnaa  ffuueerrttee  pprreesseenncciiaa  mmeeddiiááttiiccaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuu  
ppeerrííooddoo  ddee  aaccttiivviiddaadd..  
  
DDeebbee  ddáárrsseellee  uunnaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddoo  bbrreevvee  yy  aattrraaccttiivvaa..  
  
HHaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  eessffuueerrzzoo  iinniicciiaall,,  pprrooggrraammaaddoo  yy  ppootteennttee,,  ppaarraa  aaccuuññaarr  nnuueevvooss  
ttéérrmmiinnooss  yy  ccoonncceeppttooss  pprrooppiiooss  qquuee  ccoonnssttiittuuyyaann  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  aauurreeoollaa  ddee  ccoonntteenniiddooss  
yy  mmeennssaajjeess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn..  
  
DDeebbee  uussaarrssee  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  uunn  ssíímmbboolloo  yy  uunn  llooggoottiippoo..  
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SSee  mmaanntteennddrráá  uunnaa  eessttrriiccttaa  uunniiddaadd  ffoorrmmaall  eenn  ttooddooss  llooss  ddooccuummeennttooss,,  ppuubblliiccaacciioonneess,,  
iiccoonnooss,,  eesscceennooggrraaffííaa  ddee  llooss  sseemmiinnaarriiooss  yy  aaccttooss  ppúúbblliiccooss..  
  
  
LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
  
DDee  uunn  mmooddoo  pprroovvooccaattiivvoo,,  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr  qquuee,,  ddaaddaass  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  eess  ttaann  
iimmppoorrttaannttee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  qquuee  ssee  aarrttiiccuullee  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  ttaarreeaass  ee  
iinniicciiaattiivvaass  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ccoommoo  llooss  ccoonntteenniiddooss,,  ccoonncclluussiioonneess  yy  pprrooppuueessttaass  qquuee  ssee  
ddeerriivveenn  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo..  
  
HHaayy  qquuee  ppllaanniiffiiccaarr,,  eenn  eessttee  sseennttiiddoo,,  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  ppuubblliicciittyy::  
  
••  AArrttííccuullooss,,  ccrróónniiccaass  yy  eennttrreevviissttaass  eenn  llaa  pprreennssaa  ddiiaarriiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  
••  AArrttííccuullooss,,  ccrróónniiccaass  yy  eennttrreevviissttaass  eenn  sseemmaannaarriiooss  yy  mmaaggaazziinneess  
••  AArrttííccuullooss  eenn  llaa  pprreennssaa  ddee  ooppiinniióónn  
••  UUttiilliizzaarr  SSoocciiaalliisstt  AAffffaaiirrss::    uunn  nnúúmmeerroo  eessppeecciiaall  ppaarraa  eell  llaannzzaammiieennttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  yy  

uunnaa  sseecccciióónn  ppeerrmmaanneennttee  
••  AAbbrriirr  ppáággiinnaass  eenn  IInntteerrnneett  
••  CCrreeaarr  ffoorrooss  ((aabbiieerrttooss,,  cceerrrraaddooss))  eenn  IInntteerrnneett  
••  EEddiicciióónn  uunniiffiiccaaddaa  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn,,  sseemmiinnaarriiooss  yy  rreeuunniioonneess  

tteemmááttiiccaass  yy  rreeggiioonnaalleess  
••  OOppúússccuullooss,,  ppoosstteerrss,,  mmeerrcchhaannddiissiinngg,,  eenn  ccoonneexxiióónn  ccoonn  eell  ssíímmbboolloo  yy  llooggoo  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn::    ccoonn  eell  iinntteennttoo  ddee  ccrreeaarr  uunnaa  ““eessttééttiiccaa  pprrooppiiaa””,,  vvaanngguuaarrddiissttaa,,  jjoovveenn  yy  
aattrraaccttiivvaa  ppaarraa  uunnaa  ““NNuueevvaa  IISS””,,  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn,,  aarrttiissttaass  pplláássttiiccooss,,  eettcc..  

••  LLiibbrrooss::    eessttiimmuullaarr  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  lliibbrrooss  ddee  llííddeerreess  ppoollííttiiccooss,,  ppeennssaaddoorreess,,  eexxppeerrttooss,,  
eessccrriittoorreess,,  ppeerriiooddiissttaass,,  eettcc..  qquuee  vveerrsseenn  ddiirreeccttaammeennttee  ssoobbrree  llooss  ccoonntteenniiddooss  yy  
ttrraabbaajjooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn,,  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee  ssoobbrree  ssuu  tteemmááttiiccaa  yy  eennffooqquueess  

••  UUnn  lliibbrroo  ffiinnaall  ddee  ppoossiicciioonneess,,  pprrooppuueessttaass  yy  pprrooyyeeccttoo  
••  UUnn  ppeeqquueeññoo  lliibbrroo  rreessuummeenn  ddee  ddiiffuussiióónn  mmaassiivvaa  
  
UUnn  ““SSeennaaddoo””  
  
SSee  pprrooppoonnee  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  uunn  ““CCoonnsseejjoo  CCoonnssuullttoorr””  ddee  llaa  CCoommiissiióónn,,  qquuee  sseeaa  uunnaa  
eessppeecciiee  ddee  ““SSeennaaddoo  mmuunnddiiaall””,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  rreelleevvaanntteess  --ppoorr  ssuu  hhiissttoorriiaa,,  
ccaappaacciiddaadd  rreeccoonnoocciiddaa,,  pprreessttiiggiioo  oo  ppooppuullaarriiddaadd--  qquuee  ppuueeddeenn  aappoorrttaarr  iiddeeaass,,  ssuuggeerreenncciiaass  
yy  ccrrííttiiccaass  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn,,  ppaarrttiicciippaarr  eenn  lloo  ppoossiibbllee  eenn  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  ttrraabbaajjooss  
yy  aappoorrttaarr  ggeenneerroossaammeennttee  uunn  vvaalloorr  aaññaaddiiddoo  aa  llaass  ttaarreeaass  ddee  llaa  IISS  yy  ddee  ssuu  CCoommiissiióónn  
eessppeecciiaall..  
  
EEssttee  ““SSeennaaddoo””  ppooddrrííaa  ssuussccrriibbiirr  uunn  tteexxttoo  iinniicciiaall  ddee  aappooyyoo,,  ccoonn  llaa  mmááss  aammpplliiaa  ddiiffuussiióónn  
ppoossiibbllee  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo,,  ccoommoo  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  hhaacceerr  lloo  mmááss  vviissiibbllee  
iinntteerrnnaacciioonnaallmmeennttee  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  yy  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn..  
  
LLooss  SSeemmiinnaarriiooss  tteemmááttiiccoo--rreeggiioonnaalleess  
  
LLaa  CCoommiissiióónn  rreeaalliizzaarráá,,  eenn  ddiissttiinnttooss  lluuggaarreess  ddeell  mmuunnddoo,,  rreeuunniioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aa  llooss  qquuee  
ssee  ssuummaarráánn  sseemmiinnaarriiooss  mmááss  aammpplliiooss,,  cceennttrraaddooss  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  eenn  uunnaa  tteemmááttiiccaa  
eessppeeccííffiiccaa,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn..  
  
SSee  eessttaabblleecceerráá  uunn  lliissttaaddoo  ddee  tteemmaass,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjooss  ddee  llaa  
CCoommiissiióónn  yy  ssee  aaddjjuuddiiccaarráá  uunn  lluuggaarr  ggeeooggrrááffiiccoo  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  tteemmaass..  

  
1100  



PPAAPPEERRSS  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓ//9911  
  
  
EEll  mmééttooddoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttooss  sseemmiinnaarriiooss  tteemmááttiiccoo--rreeggiioonnaalleess  ppuueeddee  
sseegguuiirr,,  eenn  ssuuss  llíínneeaass  ggeenneerraalleess,,  uunn  eessqquueemmaa  ssiimmiillaarr::  
  
••  uunnaa((ss))  iinnssttiittuucciióónn((eess))  hhuuééssppeedd((eess))  
••  uunn  ddiirreeccttoorr  rreessppoonnssaabbllee  
••  uunn  nnúúcclleeoo  oorrggaanniizzaaddoorr  
••  uunn  ppaanneell  ddee  ppoollííttiiccooss,,  eexxppeerrttooss,,  llííddeerreess  ssoocciiaalleess,,  eettcc..  
••  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  eessppeeccííffiiccoo  
••  uunnaass  ppuubblliiccaacciioonneess  rreessuullttaanntteess  
  
AA  ttííttuulloo  ddee  pprrooppuueessttaa,,  yy  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  gguuiióónn  ddee  tteemmaass  aa  ddeebbaattee  iinniicciiaallmmeennttee  
ppllaanntteeaaddoo,,  ssee  pprrooppoonneenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  sseemmiinnaarriiooss::  
  
••  ““EEccoonnoommííaa,,  mmeerrccaaddoo,,  EEssttaaddoo””  
••  ““GGlloobbaalliizzaacciióónn  ee  iiddeennttiiddaadd””  
••  ““IInnnnoovvaarr  eell  WWeellffaarree””  
••  ““EEdduuccaacciióónn,,  eedduuccaacciióónn,,  eedduuccaacciióónn””  
••  ““CCaammbbiioo  tteeccnnoollóóggiiccoo,,  eemmpplleeoo,,  pprrooggrreessoo  gglloobbaall””  
••  ““GGlloobbaalliizzaacciióónn  yy  ggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ffiinnaanncciieerraa””  
••  ““GGoobbeerrnnaalliiddaadd  mmuunnddiiaall””  
••  ““LLaa  mmuujjeerr  eenn  eell  nnuueevvoo  mmiilleenniioo””  
••  ““UUnn  ssoocciiaalliissmmoo  jjoovveenn  ppaarraa  uunn  mmuunnddoo  gglloobbaall””  
••  ““NNuueessttrraa  hhiissttoorriiaa””  
••  ““UUnnaa  nnuueevvaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  uunn  nnuueevvoo  ssiigglloo""  
  
CCoonnssttiittuuiirr  ssuubbccoommiittééss  ddee  ttrraabbaajjoo  
  
LLaa  CCoommiissiióónn  ddeebbeerráá  ddiissppoonneerr  ddee  uunn  ppeeqquueeññoo  eeqquuiippoo  ddee  aappooyyoo  ttééccnniiccoo..    AAssiimmiissmmoo,,  
ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ssuu  ccoommeettiiddoo,,  ppooddrráá  eessttaabblleecceerr  ssuubbccoommiittééss  ddee  ttrraabbaajjoo,,  qquuee  eexxaammiinneenn  
yy  eellaabboorreenn  aassppeeccttooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  ssuu  pprrooggrraammaa  ddee  llaabboorreess..  
  
CCoonnssttiittuuiirr  yy//oo  aarrttiiccuullaarr  ““tthhiinnkk  ttaannkkss””  
  
DDee  uunn  mmooddoo  mmááss  iinnffoorrmmaall,,  ppuueeddee  ppeennssaarrssee  eenn  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  ddee  ccoonnssttiittuuiirr,,  iimmppuullssaarr  
oo  ppoonneerr  eenn  ccoonnttaaccttoo  ““nnúúcclleeooss  ddee  ppeennssaammiieennttoo””  qquuee  ppuueeddaann  iirr  ccoonnttrriibbuuyyeennddoo,,  ddeessddee  
eennffooqquueess  pplluurraalleess,,  qquuee  nnoo  iinnvvoolluuccrreenn  llaass  ppoossiicciioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn,,  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  
rreennoovvaacciióónn  ddee  llooss  ppllaanntteeaammiieennttooss  ssoocciiaalliissttaass..  
  
EEssttaa  llaabboorr  ppuueeddee  sseerr  iimmppuullssaaddaa  ppoorr  llooss  ppaarrttiiddooss  yy  ffuunnddaacciioonneess  ddeell  áárreeaa  
ssoocciiaallddeemmóóccrraattaa..  
  
AAll  hhiilloo  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess,,  llaa  CCoommiissiióónn  ppooddrráá  aayyuuddaarr  aall  pprrooggrreessiivvoo  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  
uunnaa  rreedd  ddee  ““tthhiinnkk  ttaannkkss””,,  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ccaalleennddaarriioo  ddee  rreeuunniioonneess  yy  
sseemmiinnaarriiooss,,  qquuee  ppuueeddee  ppeerrmmiittiirr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy//oo  ppuueessttaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddee  ggrruuppooss  ““aadd  
hhoocc””..  
  
  

  
  

MMiieemmbbrrooss  qquuee  iinntteeggrraann  llaa  CCoommiissiióónn  pprreessiiddiiddaa  ppoorr  FFeelliippee  GGoonnzzáálleezz,,  
VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  IISS  
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FFeelliippee  GGoonnzzáálleezz,,  PPrreessiiddeennttee  
  

GGrroo  HHaarrlleemm  BBrruunnddttllaanndd  
  

AAuuddrreeyy  MMccLLaauugghhlliinn  ((SSIIWW))  
  

NNiiccoollaa  ZZiinnggaarreettttii  ((IIUUSSYY))  
  

SShhiimmoonn  PPeerreess  
  

MMaarrttiinnee  AAuubbrryy  
  

MMiillooss  ZZeemmaann  
  

RRiiccaarrddoo  LLaaggooss  
  

RRoollaannddoo  AArraayyaa  
  

FFaatthhaallllaahh  OOuuaallaalloouu  
  

IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa  
  

TTaakkaakkoo  DDooii  
  

KKaammaall  AAzzffaarr  
  

HHeelleenn  CCllaarrkk  
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