СТРАТЕГИЯ НА НОВАТА ГЛОБАЛНА КОАЛИЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
СРЕЩУ БЕДНОСТТА GCAP
Бъдещето на GCAP от 2016
Въведение
На 27-28 Септември 2015 по време на Общото събрание, членовете на коалицията
декларираха, че от 2016 г. ще работят заедно под нова форма за постигане на
справедливост и за премахване на неравенствата и бедността. Декларацията от Ню
Йорк очертава контекста и основните политики, свързани с бъдещата работа на GCAP.
Настоящият документ, основан върху работата на Oбщото събрание и последващите
дискусии в работни групи, предоставя базата за планирането на прехода на GCAP на
национално, регионално и глобално ниво. Следващото управление на GCAP, което ще
бъде избрано в началото на 2016 г., ще разработи план за действие на базата на този
документ с кохерентна финансова стратегия и детайлно планиране.
Предистория: Фокус върху неравенствата
Общото събрание на GCAP в Ню Йорк 2015 взе решение „новата GCAP” да постави посилен акцент върху премахването на неравенствата. Решението е в съответствие с
историята на GCAP и стратегическите й документи. През 2006 г., когато GCAP приема
логото си, фразата „Заедно за равенство” подчертава важността на равенството за
мисията на GCAP.
Тъй като неравенствата се задълбочават, преодоляването им става все по-важно за
мисията на GCAP. През 2007 по време на Oбщото събрание в Монтевидео, членовете
на коалицията единодушно приеха, че „GCAP ще продължи да се разраства като
глобална сила в борбата срещу бедността и неравенствата”. През 2013 Oбщото
събрание в Йоханесбург описа „състоянието на крайни неравенства както в рамките на
държавите, така и между тях, последиците от тези огромни разлики и необходимостта
да се вземат мерки срещу първопричините за неравенствата”. Маргинализираните и
социално изключени общности – като далитите, жените, младите хора, хората с
увреждания, коренното население, възрастните хора и малцинствата – трябва да бъдат
активни агенти на промяната в собствения им живот и действащи участници в
процесите на взимане на решения.
В работата по дневния ред след 2015, GCAP и членовете й отстояваха важността и
централността на борбата с неравенствата и гарантирането на активното участие на
хората в процесите на международно развитие. Включването на неравенствата като
отделна цел на устойчивото развитие във финалния документ, който беше приет от
ООН, е успех за застъпническата дейност на GCAP. Документът поставя също така
голямо ударение върху участието на хората. Все пак това е само началото, тъй като ние
наново заявяваме нашата политическа ангажираност да се борим със структурните
аспекти и причините за бедността и да работим за това „Да не пропуснем никого”
(„Leave No One Behind‟) и „Достоен живот за всеки” да станат реалност.

Тенденции в света след 2015
Политическият мандат на новата GCAP е основан на реалността, че милиарди хора по
света страдат от глад, болести, неграмотност, подтисничество и други форми на
бедност, поради системата на неустойчиво развитие, която, както отбелязва
Декларацията от Ню Йорк, е „двигател на задълбочаващи се и неоправдани
неравенства, климатични промени, причинени от хората и допълнително изключване на
социално и икономически маргинализирани общности.”
Наличието на бедност, несигурност и неравенства продължава да бъде скандално в
свят, в който има достатъчно знание и ресурси да се осигури здраве и достоен живот за
всички. Докато едно малцинство от хора консумират по крайно неустойчив начин и
трупат огромни богатства, милиарди хора нямат достъп до храна, чиста питейна вода,
подходяща канализация, жилища, здравеопазване, образование и правосъдие/
справедливост. Жени, деца и социално изключени хора все още представляват голямата
част от хората, живеещи в бедност и сблъскващи се ежедневно с остра дискриминация,
а често и насилие. Днес маргинализираните хора се виждат навсякъде – и в най-бедните
и в най-богатите страни.
В тази рамка се очертават няколко тенденции, които пораждат притеснения за
бъдещето:
-

Насилието се увеличава. Общностите в почти една трета от всички държави са
засегнати понастоящем от въоръжени конфликти и насилие. Тероризъм, мафия,
престъпност, насилие, основано на пола и военни действия демонстрират
разпространението на насилието в живота на хората. Насилието е не само
физическо, но и вербално, изразяващо се не на последно място в арогантния
език на политиците.

-

Арогантността и отказът от диалог подхранват фундаментализма и екстремизма.
Това трови политическите дебати, които са белязани все повече от презрително
отношение към опонентите и критиците и води до отслабване на демокрацията.

Широкомащабната миграция, изселванията и рязкото увеличение на броя на бежанците
в резултат на бедност, конфликти и влошаване състоянието на околната среда са
тревожен резултат от тези тенденции.
Въпреки съществуващия формален консенсус на международно ниво за спешността и
нуждата да се борим с бедността, като цяло липсва политическа воля за справяне с
първопричините за бедността, а същевременно има сериозни различия в мненията за
това как да се мобилизират средства, за да се изпълнят набелязаните цели. В
допълнение на това правителствените ангажименти често са в противоречие с
действията на национално ниво, които са по-скоро в ущърб на социалната защита,
отколкото да гарантират правата. В същото време корпорации заграбват земята и
природните ресурси на общностите, застрашавайки средствата за живот и развитие на
милиони. Това е част от системата на неустойчиво производство и потребление, която
разрушава природата и задълбочава неравенствата.
Липсата на адекватни регулации на финансовите пазари, както и взаимовръзките между
финансовите пазари и международните цени на стоките и храните, може да доведе до
нови глобални кризи, засягащи достъпа до храна, енергия и средства за живот.
Демографските тенденции ще създадат нови предизвикателства с увеличаването на
населението и различното разпределение на възрастовите групи в света. Понастоящем
броят на младите хора, които имат нужда от образование и работа расте бързо в много

страни. В следващите четири десетилетия, населението вероятно ще достигне 9
милиарда и броят на възрастните лица над 60 години се очаква да достигне броя на
децата и младежите под 15 години. Това ще повлияе върху потреблението на ресурси и
ще генерира нови нужди и нови баланси на социалните нужди в рамките на общността.
Следователно, спешно е необходим обществен натиск върху взимащите решения –
парламенти, правителства, лидери – да се справят с тези двигатели на бедността и
неравенствата и да изпълнят трансформиращата рамка за устойчиво развитие.
В този контекст глобалното управление е много слабо. Властовите отношения между
държавите и все по-разрастващите се международни компании – както става видно от
търговските споразумения, които създават специални механизми за „Уреждане на
спорове между инвеститор и държавата” извън съществуващите договори и
национални или международни споразумения – могат да затруднят националните
правителства да действат в полза на хората и планетата. В същото време
пространството на гражданското общество се свива, правейки все по-трудна работата
за промяна и защита срещу нарушаването на човешките права. Спешно са необходими
политически инициативи от страна на взимащите решения в публичния сектор както и
на гражданското общество, които да засилят справедливите и ефективни процеси на
глобалното управление.
Реализиране на Дневния ред 2030
През септември 2015 г., ООН прие Дневен ред 2030 и Цели за устойчиво развитие
(ЦУР). Въпреки че този нов дневен ред за развитие можеше да отиде по-далеч и да се
справи със структурните и фундаментални причини за неравенствата и бедността, той
все пак задава рамка на публичните институции, частния сектор и гражданското
общество, позволяваща им да допринесат за трансформирането на една система, която
е крайно несправедлива, неравнопоставена и неустойчива. Дневният ред 2030 и ЦУР са
призив за действие към всички актьори да гарантират, че думите „Да не пропуснем
никого” ще станат реалност и няма да останат само лозунг.
Публични институции
Международните институции и правителствата трябва да си сътрудничат, за да
изпълнят и развият Дневния ред 2030 на глобално и национално ниво. Публичните
институции носят отговорността за осигуряването на правото на достъп до храна и
осигуряването на универсален достъп до качествени и достъпни услуги като
образование, енергия, здравеопазване, жилища, публичен транспорт, безопасна питейна
вода, канализация, сигурност и телекомуникации.
Публичните институции носят също и отговорността да осигурят и насърчат
истинското участие на хората, започвайки от най-уязвимите, да създадат условия, които
дават възможност на хората да бъдат защитници на собствения си живот и живота на
техните общности. Необходим е приобщаващ процес на участие, базиран на
справедливост и солидарност, за да се противодейства на насилието.
От ключово значение за постигането на ЦУР са политиките, които насърчават
равенството, като данъчна справедливост, достоен труд, мерки за редистрибуция,
социална защита и равнопоставеност на половете. Правителствата трябва да създадат
също и рамка за съответствие и спазване на политиките от страна на частния сектор.

Частен сектор
Частният сектор има огромно въздействие върху условията на живот на хората и
състоянието на планетата. Бизнесът носи отговорност да допринесе за устойчивото
развитие и да гарантира, че неговите действия са в съответствие с ЦУР.
Икономическите инициативи трябва да намаляват неравенствата и да уважават
околната среда. Глобалните тревоги, свързани с климатичните промени, са само една от
проявите на неконтролираното индустриално развитие без зачитане на справедливостта
или границите на планетата.
Частният сектор придобива все по-голямо влияние върху правителствата и дори в
рамките на системата на ООН.
Големите корпорации и фондоразпределящи
организации и институции често задават или повлияват на дневния ред и неговото
изпълнение. Въпреки че частният сектор трябва да бъде част от решението, той няма
демократична легитимност. Неравенствата няма да бъдат намалени, ако 1% от найбогатите хора доминира политическите дискурси и решения.
Ако частният сектор иска да допринесе за развитието и за ЦУР, той трябва да се
фокусира върху условията за достоен труд, да плаща дължимите данъци, да уважава
законовите разпоредби и да инвестира в природосъобразни и устойчиви технологии.
Това не е въпрос на филантропия, а по-скоро на това как компаниите печелят парите си
и как изграждаме обществата си. Това означава, освен всичко останало, частният
сектор да оперира в контекста на Рамката на ООН за бизнес и човешки права,
включително Международната харта за правата на човека и Декларацията за основните
принципи и трудови права на Международната организация по труда.
Гражданското общество и GCAP
Гражданското общество и GCAP трябва да отстояват твърдо принципите на
справедливост, солидарност и устойчиво развитие за всички. Ние имаме важна роля в
разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на Дневен ред 2030, както и в
оказването на влияние върху взимащите решения и общественото мнение.
Ние ще продължим да осигуряваме участието на хората в пространствата за публично
действие и да даваме глас на онези, които са лишени от гласност и видимост,
същевременно сътрудничейки си с академичните среди, които да предоставят позадълбочено познание за процесите и проблемите. Както отбелязва Декларацията от
Ню Йорк, „новата GCAP‟ ще „се свърже с милиони граждани по света и ще направи
така, че техните искания за справедливост да бъдат чути… Застъпничеството и
кампаниите са две страни на една и съща стратегия.”
Без силно глобално движение на гражданските организации и социалните движения,
които да се противопоставят, отхвърлят и да създават алтернативи на нарастващите
неравенства, това състояние на нещата ще продължи да бъде същото. Силата на
гражданското общество лежи в неговото многообразие и плуралитет: от общностни
организации, тематични мрежи, синдикати, социални движения до национални и
международни НПО. Седемнадесетте ЦУР и 169-те подцели могат да бъдат
мониторирани и постигнати от местно до глобално ниво, само ако успеем да
мобилизираме тези групи. На политическия дебат и властта може да се окаже огромно
влияние само чрез широко сътрудничество на всички действащи лица в гражданския
сектор.

Ролята на ‘новата коалиция GCAP’
В периода на действие на ЦУР, GCAP ще продължи да работи като платформа за
глобална кампания и застъпничество, която събира енергията на национални коалиции
от автентични местни организации и граждански групи, особено в Африка, Азия,
Латинска Америка и Карибите. Тя ще продължи да оспорва решенията на институциите
– главно в лицето на държавите и частните корпорации – да ги държи отговорни за
неравенствата, произведени от техните модели за развитие на принципа на „бизнес,
както сме свикнали” („business as usual‟), които включват растеж, основан върху
широка употреба на изкопаеми горива, модели базирани на прекомерни потребление и
производство, дискриминация по пол и т.нар. „икономика на просмукването“ на
ефектите от икономическия растеж надолу към групите с по-ниски доходи.
GCAP направи анализ на своята работа през последните 10 години – идентифицирайки
силните страни и слабостите – както и на настоящия контекст на гражданското
общество. Новата GCAP стъпва върху този свой минал опит.
GCAP ще се гради върху автентичните си граждански корени на местно ниво, за да
повиши капацитета на членовете си да оспорват действията на националните
правителства и да ги държат отговорни за поетите от тях ангажименти във връзка с
ЦУР. GCAP ще изгражда и подсилва партньорства с единомислещи международни и
национални неправителствени организации и групи – включително мрежи от НПО и
международни НПО, профсъюзи, доброволчески групи, жени, млади хора, организации
на местно ниво и маргинализирани хора – и ще привлича към себе си феминистки и
социални движения.
За GCAP е важно да участва в международните политически дискурси (на регионално и
глобално ниво) по отношение на изпълнението на ЦУР, в и извън ООН, като изтъква
конкретния базиран на доказателства опит на своите членове на местно и национално
ниво.
По-конкретно GCAP ще стартира глобално действие, което да направи неравенствата
видими, чрез създаване на пространства и процеси за хората, които са маргинализирани
или живеещи в уязвима ситуация, да споделят своите „истории и да направят видими
„лицата на неравенствата‟”. Тази инициатива ще подчертае успехите и борбите на
маргинализираните групи, както и взаимовръзката между проблемите.
Могат да бъдат изтъквани примери за хора и проблеми като „децата булки‟ в Пакистан,
които са принуждавани да напускат училище, коренното население на Филипините,
което е изтласкано от минните корпорации, африканските фермери, чиито средства за
препитание са застрашени от либерализацията на търговията и латиноамериканските
семейства, които са обеднели, заради природни бедствия.
Ще се използват методологии, базирани на участие, за да се изгради прозрачна връзка с
всички участници. Тези истории ще предоставят отправна точка за застъпническата
дейност на GCAP, включително разработването и употребата на силни индикатори за
ЦУР. Тази застъпническа кампания ще стартира по време на Световния социален
форум в Монреал през 2016 г.
GCAP ще работи заедно с други граждански кампании и мрежи. Вярваме, че
изграждането на съюзи ще засили гражданското общество и ще окаже влияние върху
глобалните процеси много повече, отколкото ако работим поотделно или си
сътрудничим само на думи. Това изисква общо политическо разбиране и способност да
работим заедно. Една от ролите на новата GCAP е да сплоти гражданското общество и

да улесни тези процеси. Това включва сътрудничество с тематични мрежи като тези на
тема данъчна справедливост и климатична справедливост.
Какво прави GCAP уникална?
1. След десет години опит както на местно, така и на международно ниво, GCAP
стана глобално движение със силно лидерство от Глобалния юг, даващо
перспектива, основана на човешките права, върху първопричините за бедността
и неравенствата.
2. GCAP е широка коалиция с доказан капацитет да мобилизира милиони хора по
въпросите на бедността и неравенствата, които са ключови за техния собствен
живот. Коалицията обединява хиляди малки и средни граждански
организации, организирани в национални коалиции в 85 страни по света.
3. Мрежата на GCAP улеснява включването и участието на маргинализирани
групи и жени в един процес отдолу нагоре, от местни към национални,
регионални и международни нива. GCAP предоставя достъп до международни
институции, включително ООН, на активисти от маргинализирани групи.
4. GCAP се фокусира върху структурните аспекти на неравенствата, за да изкорени
бедността.
Какво прави тази нова GCAP различна?
1. Тематичният фокус върху неравенствата: въпреки че GCAP работи по проблема
за неравенствата от 2006 г. и има големи заслуги за включването му в Дневен
ред 2030, новата GCAP поставя неравенствата в центъра на нова и пополитически ориентирана инициатива за справяне с бедността.
2. Дневен ред 2030: това е нова рамка, различна от тази на Целите на
хилядолетието за развитие (ЦХР). Въпреки че ЦУР не са перфектни,
съдържанието им е по-добро, можем да работим с него и да даваме тласък на
процеса от самото начало.
3. Подход отдолу нагоре: въпреки че GCAP и преди е работила с местни
организации и маргинализирани хора, сегашният подход ще бъде посистематичен и базиран на изследвания и анализи. Националните коалиции и
групите поддръжници също се очаква да работят, използвайки подходи отдолу
нагоре.
4. Засилен фокус върху застъпничество: Застъпничеството винаги е било част от
работата на GCAP, но много странични наблюдатели виждат GCAP главно като
кампания за мобилизация на обществото около темата за справяне с бедността.
Новата стратегия ясно формулира връзката между застъпничеството и
кампаниите.
5. Изграждане на съюзи: през последните десет години гражданското общество е
нарастнало с раждането на по-тематични и специализирани мрежи, които
работят по въпроси, свързани с бедността и неравенствата. Днес, повече от
всякога, GCAP ще работи по-тясно с национални, регионални и глобални съюзи
и мрежи и ще осигурява силна връзка с местните общности и уязвими сектори.

Мандат на новата GCAP
GCAP подкрепя хората в борбата им за справедливост и събира хората и организациите
заедно, за да се противопоставят на институциите и процесите, които увековечават
бедността и неравенствата по света, да защитават и подкрепят човешките права,
равнопоставеността на половете, социалната справедливост, климатичната
справедливост и сигурността, необходими за достоен живот и мир за всички.
Цели
Основна цел:
Да изгради силно и прогресивно глобално действие срещу бедността и неравенствата
под лидерството на Глобалния юг и да направи необходимото никой да не бъде
пропуснат.
Специфични цели:
1. Хората, особено маргинализираните групи, познават правата си и са овластени
чрез партньорства с местни и национални НПО да предизвикат силен процес
отдолу, задвижван от самите граждани, който да се насочи към структурните
аспекти на неравенствата и да мониторира ЦУР.
2. От всички нива на управление, както и от частния сектор, да се търси
отговорност за справяне със структурните аспекти на неравенствата и
изпълнение на ЦУР.
3. Да се създаде силна глобална мрежа от национални коалиции, групи
поддръжници и различни инициативи за застъпничество и кампания на
регионално и глобално ниво, за да се въздейства върху международните процеси
и институции.
Теми на новата GCAP
Основополагащи теми свързани с неравенствата и ЦУР
Има някои основополагащи теми, които са ключови за неравенствата и са пресечни за
няколко измерения и полета. Новата GCAP поставя специален акцент върху тях в
работата си:
1. Пол и социално включване
Изключването е един от най-погрешните и неприемливи резултати на
неравенството. Налице е неотложна необходимост да се премахне социалното,
икономическо и културно изключване и дискриминация, включително
дискриминация и насилие по пол, както и политическа маргинализация в
местните, национални, регионални и глобални политически процеси, дори и в
рамките на гражданското общество.
2. Роля и отчетност на частния сектор

Частният сектор допринася за развитието чрез технически иновации, данъчни
приходи, създаване на работни места и подкрепа за общностни инициативи.
Въпреки това бизнесът също създава и изостря бедността и неравенствата чрез
разрушителни корпоративни практики като заграбване на земя и водни ресурси,
мега-минна дейност, заобикаляне на данъчното облагане, подкупи, съсипване на
синдикати, експлоатация на работниците, включително работа при нечовешки и
опасни условия на труд и недостойно заплащане. Предвид големият дял на
частния сектор и директната му и индиректна роля, която играе, ще призовем
бизнеса да се отчита на базата на „тройно най-ниско ниво“ (triple bottom line),
която включва в отчитането трудовите отношения, въздействието върху
общността и околната среда. В същото време призоваваме публичните
институции да са проактивни с ефективни политики и правила, за да създадат
обвързваща рамка за прозрачност и отчетност на частния сектор.
3. Преразпределение
За да се постигнат ЦУР и да се даде на всеки човек възможност да живее
достойно е необходимо спешно да се преразпределят ресурсите – природните и
паричните
–
от
привелигированите части
на
обществото
към
непривилегированите и изключени групи, както вътре в страните, така и между
тях. Политиките на преразпределение, които спазват закона и човешките права
могат да включват прогресивно данъчно облагане, плащания от държавния
бюджет и субсидии, поземлена реформа, облагане на финансовите транзакции и
равнопоставено разпределение на политическата власт. Тези политики биха
могли да намалят неравенствата и да засилят демокрацията.
4. Климатична справедливост
С увеличаването на въглеродните емисии планетата бавно върви към точката, от
която няма връщане. Климатичните промени и замърсяването на околната среда,
подхранвани от неустойчиви навици на потребление, диспропорционално
засягат жените и обеднелите общности, които всъщност са най-малко отговорни
за причиняването на климатичните изменения, но същевременно са най-силно
засегнати от тях.
Неуважението към природните ограничения на планетата води до намалена
продоволствена сигурност и продоволствен суверенитет, замърсени и изчерпани
водни запаси, миграция и преселване. Правителствата, бизнесът и хората,
всички те са отговорни за опазването на планетата за настоящите и бъдещите
поколения. Климатичната справедливост и грижата за околната среда трябва да
бъдат в центъра на мултисекторни и холистични политики.
Рамка
Дневен ред 2030 и ЦУР са важни за GCAP, но не са единствената рамка за борба за
справедливост и срещу неравенствата. Човешките права са основополагащи в работата
на GCAP. Съществуващите договори и механизми, свързани с човешките права са
всъщност централната рамка, както и други международни и регионални споразумения
като Пекинската платформа за действие, Парижкото споразумение (Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата) и Дневен ред 2063 на Африканския съюз.
Националните планове за развитие също предоставят платформа за участие.

Тематични проблеми
На базата на тези основополагащи теми и рамки, новата GCAP работи по тематични
проблеми, които са централни за премахването на неравенствата и бедността и
изграждането на мир. За да се преодолеят и трансформират структурните аспекти на
неравенствата трябва да се намери решение на голям брой взаимосвързани проблеми.
Това е ключов принцип на Дневен ред 2030, логиката зад това да има 17 ЦУР е ключ за
изпълнението на Парижкото споразумение за климатичните изменения.
GCAP работи с холистичен подход по разнообразни проблеми, за да преодолее
работата в изолация и на парче. В тази рамка националните коалиции решават кои ще
са техните собствени приоритети.
Тематичните проблеми са следните:
 Социлна защита
 Данъчна справедливост
 Равнопоставеност на половете
 Достоен труд
 Устойчиво производство и потреблениеия
 Климатична справедливост
 Правата на достъп до земя, вода и гори
 Миграция и бежанци
 Мир и сигурност
 Защита на борците за човешки права
Приобщаващи начини на работа
GCAP счита, че е задължително да се прилага базиран на участие и приобщаващ стил
на работа и комуникация. Това включва и обръщане на специално внимание на
въпроси, свързани с пола и културата, като например необходимостта да се осигурява
превод, за да се преодолее езиковата бариера.
Основни дейности на новата GCAP
1. Изследване и анализ: доклади за неравенствата и публикации за лицата на
неравенствата
А. Национални доклади за неравенствата: използвайки ЦУР и човешките права
като отправна точка, тези доклади ще извършват мониторинг и ще изискват
отчетност от правителствата и частния сектор
Б. Публикации за лицата на неравенствата: изследвания на случаи и истории,
базирани на доказателства ще бъдат централни за дейностите по застъпничество,
изработване на политики и организиране на публични кампании. Това включва
изследвания базирани на методология на участие, включително изслушвания за
проблемите на бедността, видео материали на участници и т.н.
В. Изследвания и доклади върху алтернативни практики, които вече постигат
устойчиво развитие.

Г. На базата на националните доклади ще се съставят глобални доклади, ще се
прави изследване на глобално ниво и по тематични насоки. Освен да изтъкват
проблеми и тенденции на глобално ниво, тези доклади ще търсят отговорност от
международни институции и мултинационални компании.
Д. Политическите анализи на национално, регионално и глобално ниво ще бъдат
основа за политически становища и за задаване на трудни въпроси на
правителствата, ООН и частния сектор. Тези анализи могат също така да
вдъхновяват действия на гражданското общество.
2. Повишаване на информираността и изграждане на капацитет по темите на
неравенствата и ЦУР
А. Подкрепа на дейността на общностите с комуникация и образователни
инициативи чрез разработване и разпространение на достъпни и лесни за
разбиране материали на местните езици, които избягват техническия жаргон, за
да повишат информираността на общностите и да предоставят инструменти на
гражданите и общността за участие и мониторинг на ЦУР, както и да осигурят
възможност за образование за развитие.
Б. Споделяне и глобално разпространение на алтернативни добри практики,
разработени на местно ниво и от местни организации и общности.
В. Семинари за НПО на национално ниво.
Г. Дейности по изграждане на капацитет на регионално ниво за националните
координатори и лидери.
3. Мобилизация и кампании, осъществявани в процес отдолу нагоре
А. Офлайн кампании на местно и национално ниво, водени от местните
общности и маргинализирани хора.
Б. Онлайн кампании и работа с медии: даване на гласност на изключените групи
и хора в традиционните и социални медии, включително огласяване на
нарушаване на човешките права и политики и инициативи на правителствата и
частния сектор, които противоречат на ЦУР.
В. Глобална кампания: GCAP ще организира координирана кампания, подобна
на тези, които е организирала в миналото, като „Стани и действай“ – кампания в
рамките на Дневния ред за Целите на хилядолетието за развитие.
4. Застъпничество и мониторинг
А. Разработване на методологии за мониторинг на неравенствата и връзката им с
ЦУР
Б. Работа по ЦУР на национално и местно ниво – диалог с правителствата по
плановете за изпълнение на ЦУР и участието на гражданското общество
В. Приемане на механизми за мониторинг и оценка на национално и поднационално ниво с участието на маргинализираните общности
Г. Подкрепа на доброволци на местно ниво, които търсят отговорност от
правителствата.

Д. Регионално и глобално
- Даване на гласност на хора от маргинализирани общности по време на
регионални и глобални срещи и процеси
- Поставяне на трудни въпроси по ЦУР, свързани с неравенствата – с фокус
върху това, да направим реалност лозунга „Да не пропуснем никого “ и да
търсим отговорност от частния сектор
- Застъпничество по специфични теми, свързани с неравенствата и ЦУР, като
данъчна справедливост, миграция и равенство на половете
5. Координация на гражданското общество и изграждане на съюзи
А. Координация на регионално ниво по ЦУР за засилване на сътрудничеството
на гражданското общество на национално ниво и въздействие върху
регионалните правителствени и граждански процеси и организации.
Б. Глобална координация по ЦУР – със споделящи вижданията ни партньори от
гражданското общество, които искат да се борят със структурните причини за
неравенствата и които подкрепят трансформиращите действия за справедливост
и добро глобално управление – за да се постигне по-голямо въздействие върху
процесите в ООН и други международни процеси, включително:
- Дневен ред 2030 и ЦУР
- Политиките на Г7/ Г20, които засягат хората и планетата
В. Да се изгради широка коалиция на гражданското общество срещу
неравенствата. В този процес GCAP ще играе организационна роля. Това ще се
извършва в сътрудничество с други кампании и инициативи, работещи с нови и
нетрадиционни партньори.
GCAP е постигнала изключително много досега, което още веднъж я задължава да
работи още по-усилено в тази предизвикателна ера. Новата стратегия ще помогне
кампанията да бъде по-фокусирана и с ясна политическа рамка. Новите управленски
структури ще утвърдят лидерската позиция на GCAP и ще генерират нова енергия за
постигане мисията на GCAP. Новата GCAP е прогресивно глобално действие,
изградено върху опита ни през последните десет години и е част от глобалното
гражданско движение за постигане на това лозунгите „Да не пропуснем никого” и
„Достоен живот за всички” да станат реалност.

