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Os movimentos sociais que terão representantes na Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, querem atuar de forma
mais coesa durante o encontro que será realizado em junho, no Rio. A informação
é de Iara Pietrikovski, do Comitê Facilitador da Sociedade Civil na Rio+20, da
coordenação da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais (Rede
Brasil) e do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).

Entre as organizações não governamentais que estarão na conferência oficial da
ONU e na Cúpula dos Povos, que ocorrerá paralelamente à Rio+20, no Aterro do
Flamengo, estão a Via Campesina, os Movimentos das Mulheres e dos Indígenas,
a Rede Brasil, o Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais (ONGs). "São vários segmentos que
fazem parte da Cúpula dos Povos e estão acompanhando o processo oficial", diz a coordenadora.

Segundo Iara, as ONGs querem "defender radicalmente os direitos humanos e todos os princípios e tratados que
foram acordados desde 1992. A gente quer uma mudança radical de paradigma". Ela observa, entretanto, que
cada grupo é autônomo para defender a sua posição política. "Nosso slogan básico é defesa da justiça social e
ambiental, dos bens comuns e contra a mercantilização da vida. Mas cada um vai lutar de forma diferenciada",
reiterou.

Para a representante do comitê, o ideal é que a Rio+20 estabeleça uma série de indicadores, metas e decisões
relacionados aos países ricos. "Eles têm de ser os pagadores." Ela entende que devem ser aplicados os princípios
de que o país que polui, paga, e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. "São todos princípios que
deveriam estar orientando. Isso significa que o ônus maior fica para os países ricos. Mas eles não querem ser
onerados nessa dimensão. Então, estão bloqueando qualquer coisa", critica.
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