
 
 

Citat till stöd för global demokrati och ett världsparlament 

För fler citat, se http://en.unpacampaign.org/quotes/index.php 

 

 

"Metoden för representation inom FN borde modifieras avsevärt. Den nuvarande metoden med regeringar som 

väljer ut sina delegater lämnar ingen verklig frihet åt delegaten. Dessutom kan inte regeringarnas val ge folken 

en känsla av att de är representerade på ett rimligt och proportionerligt sätt. FN:s moraliska auktoritet skulle 

förbättras avsevärt om delegaterna istället valdes direkt av folket. Om de var ansvariga inför en väljarkår så 

skulle de ha en mycket större frihet att följa sina samveten." 

Öppet brev från Albert Einstein till FN:s Generalförsamling, oktober 1947 

 

”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa dess 

tillämpning till vissa livsområden."  

Ernst Wigforss, tidigare finansminister, 1952 

 

”Allt kommer att ordna sig – vet du när? När folk, vanligt folk, slutar se på Förenta Nationerna som en konstig 

Picasso-abstraktion och istället ser det som en målning som de själva har gjort.” 

Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare för FN, juni 1955 

 

”Mer än någonsin tidigare är vår värld idag en värld. En människas svaghet är allas svaghet, och en 

människas styrka - inte den militära styrkan, utan den riktiga styrkan, den ekonomiska och sociala styrkan, 

folkets lycka - är indirekt allas styrka.” 

Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare för FN, februari 1956 

 

"...ser vi bortom dagens horisont, sätter vi in utvecklingen i ett längre perspektiv ter sig statsgränserna som 

ganska godtyckliga streck på kartan. Den egna staten är och förblir en alltför trång ram för samverkan och 

framsteg. Vad som i detta perspektiv framträder allt tydligare är vad man kunde kalla för ödesgemenskapen 

mellan alla invånare på jorden, mellan alla medborgare i det världssamhälle som en gång måste komma."  

Olof Palme, tidigare stadsminister, 1970 

 

 ”För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna, rätten 

att fritt få uttrycka sin mening, rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde – det är rätten till hälsa 

och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde – det är rätten och den praktiska möjligheten att 

tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara 

förbehållna ett visst skikt av samhället. De måste vara hela folkets egendom.” 

Olof Palme, tidigare stadsminister, 1975 

 

"Förenta Nationerna skulle förmodligen behöva vila på två pelare: en som utgjordes av en församling av 

jämlika exekutiva företrädare från de enskilda länderna, motsvarande dagens plenum, och en annan som 

utgjordes av en grupp som valdes direkt av jordens befolkning, i vilken antalet delegater som företrädde 

enskilda nationer således i grova drag skulle motsvara nationens storlek." 

Václav Havel, Tjeckiens president (1993-2003) vid Förenta Nationernas milllenniumtoppmöte, New 

York, september 2000 



 
 

”När ekonomin blir global och gränslös är det ännu viktigare att politiken blir global, så att vi kan möta den 

gränslösa marknaden med gränslösa värden, byggda på demokrati och mänskliga rättigheter."  

Anna Lindh, tidigare utrikesminister, 1 maj 2002 

 

"Demokratin är det enda som begränsats till nationalstaten. Den står vid nationalgränsen med resväskan i 

hand men utan pass." 

George Monbiot, författare och journalist, 2004 

 

"Europaparlamentet kräver att det upprättas en Förenta Nationernas parlamentariska församling (UNPA) inom 

FN-systemet, vilket skulle stärka organisationens demokratiska profil och interna demokratiska processer och 

möjliggöra för civilsamhället att få en direkt koppling till beslutsprocesserna." 

Europaparlamentet, juni 2005 

 

"FN-förbundens världsfederation stöder upprättandet av en Förenta Nationernas parlamentariska församling 

som ett rådgivande organ inom FN-systemet såsom en medborgarnas röst och uppmanar regeringarna för 

Förenta Nationernas medlemsstater, parlamentariker och företrädare för civilsamhället att tillsammans utforska 

möjliga steg och vägar för att skapa en parlamentarisk församling inom FN." 

38e plenarmötet för FN-förbundens världsfederation, Buenos Aires, november 2006 

 

"Vi kan inte bara drömma, eller vänta på att någon annan förverkligar vår dröm. Vi måste agera nu. Därför vill 

jag ge er min starkaste uppmuntran i er kamp för en parlamentarisk församling inom FN. När den väl har 

upprättats kommer detta nya organ att innebära ett avgörande bidrag till att stärka demokratin på alla nivåer." 

Boutros Boutros-Ghali, tidigare generalsekreterare för FN, maj 2007 

 

“Vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör grunderna för nationell 

och internationell demokrati. Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN har kommit att bli ett 

ovärderligt steg för att uppnå demokratisk kontroll över globaliseringen."  

Boutros Boutros-Ghali, tidigare generalsekreterare för FN, maj 2007 

 

"Ett medborgarnas världsparlament skulle komplettera FN-systemet i demokratisk riktning och kunna bidra till 

att stärka folkrättens efterlevnad och de mänskliga rättigheternas principer". 

Ove Bring, folkrättsexpert, årets FN-vän 2011, oktober 2012 

 

"En parlamentarisk församling inom FN skulle ge demokratisk förankring och samtidigt bidra till nya perspektiv 

på morgondagens utmaningar." 

Cecilia Wikström, europaparlamentariker, oktober 2012 

 

"Vårt globala samhälle behöver ett reformerat FN: en demokratiskt uppbyggd, global beslutsorganisation som 

bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. Därför stöder jag upprättandet av en parlamentarisk församling 

inom FN.” 

Lars Engqvist, tidigare minister och vice statsminister, juni 2013 

 

 



 
"Vi får inte vara tysta när haven dör på grund av att kortsiktiga nationella intressen omöjliggör effektiva globala 

regleringar. Genom en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna skulle det kunna etableras en 

plattform som äntligen kan göra mänsklighetens röst hörd till stöd för globala intressen och för hållbart liv på 

jorden."   

Isabella Lövin, biståndsminister och författare till boken Tyst hav, juli 2013 

 

“Ett demokratiskt världsparlament skulle kunna stärka de röster som bärs av vår världs kvinnor, men som ofta 

marginaliseras i de mansdominerade nationella regeringarnas sammanhang. En parlamentarisk församling 

inom FN skulle innebära ett avgörande steg i denna riktning.” 

Gudrun Schyman, medgrundare av Feministiskt Initiativ, oktober 2013 

 

“Om vi vill skörda fred måste vi så fred. Nu är det tid för mänskligheten att ändra taktik för konfliktlösning: från 

militära till icke-våldsliga lösningar. Ett demokratiskt FN-parlament skulle kunna vara ett stort steg på vägen 

mot världsfred.” 

KG Hammar, tidigare ärkebiskop för Svenska kyrkan, oktober 2013 

 

"I mötet med ekonomins och finansernas globalisering, de ökande obalanserna i fördelningarna av rikedomar, 

eller assymetriska hot mot den internationella säkerheten, så räcker det ofta inte längre med det svar som ges 

genom samarbete mellan nationalstater. Det finns ett ökat akut behov av att politiska institutioner och verktyg 

för deltagande och demokrati också genomgår en globaliseringsprocess. Därför stöder jag upprättandet av en 

parlamentarisk församling inom FN." 

Federica Mogherini, EU:s utrikeschef, oktober 2013 

 

"En lovande väg fram att ge...utrymme åt planetens medborgare är upprättandet av en parlamentarisk 

församling inom FN, som skulle kunna börja som ett rådgivande organ och som gradvis skulle kunna utvecklas 

till en lagstiftande församling. Detta är en ambitiös plan, men med tålamod och beslutsamhet är det 

genomförbart, om vi tar Europarlamentet som exempel." 

Alfred de Zayas, FN:s oberoende demokratiexpert, oktober 2013 
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