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COVID-19-krisen har afsløret, at det haster med at ændre de globale strukturer baseret på
ulighed og vold. Vi, folk rundt om i verden, vil gribe dette historiske øjeblik. Vi opbygger
solidaritet på alle niveauer: lokalt, nationalt, globalt. På trods af behovet for fysisk afstand,
er vi ved at opbygge gensidige støtte grupper, samfunds netværk, og sociale bevægelser.
Vi erklærer dette manifest i dag for at tilbyde en vision om den verden, vi bygger, den
verden, vi kræver, og vi vil opnå.

1. Vi kræver stærke, universelle sundhedssystemer og sundhedspleje som en
grundlæggende ret for alle mennesker.

2. Vi kræver en øjeblikkelig global våbenhvile i alle konflikter og en ende på krigens
sygdom. Vi kræver, at hver nation overfører mindst halvdelen af sine militære udgifter til
sundhedspleje, boliger, børnepasning, ernæring, uddannelse, Internet adgang og andre
sociale behov, så vi virkelig kan beskytte folks fysiske, psykiske og økonomiske sikkerhed,
herunder gennem lukning af udenlandske militærbaser, ophør af militære øvelser og
afskaffelse af atomvåben.

3. Vi kræver, at uholdbare kapitalistiske økonomier—baseret på fantasien om endeløs
vækst—erstattes med samarbejdsbaserede plejeøkonomier, hvor menneskers liv,
biodiversitet og vores naturressourcer bevares, og en universel basisindkomst garanteres,
så regeringerne kan arbejde sammen om at bekæmpe den eksistentielle trussel fra
klimaændringerne.

4. Vi kræver en øjeblikkelig ophævelse af alle sanktioner rettet mod hele nationer, som
forarmer sårbare befolkningsgrupper og dræber mennesker ved at blokere adgangen til
medicin og medicinsk levering.

5. Vi kræver, at alle arbejdstagere skal beskyttes mod COVID-19 og har deres langsigtede
sundhed, økonomiske og arbejdstagerrettigheder garanteret.
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6. Vi kræver fuld beskyttelse af alle mennesker, især de mest sårbare, herunder kvinder
og andre ofre for partnervold og overgreb mod børn, ældre, fattige, fanger og tilbageholdte
flygtninge og andre fordrevne folk, migranter uanset indvandrings status, de hjemløse, alle
med forskellige seksuelle præferencer, alle race/etniske minoriteter, oprindelige folk, og
folk med handicap eller evner udfordret, blandt andre.

7. Vi kræver, at velhavende nationer lever op til deres ansvar for at yde medicinsk hjælp
(herunder gennem Verdenssundhedsorganisationen) og gældslettelse for at redde liv i
lande uden stærke folkesundhedssystemer på grund af lange historier om kolonialisme,
neokolonialisme og anden udnyttelse, udenlandsk og indenlandske.

8. Vi kræver, at regeringer og virksomheder respekterer privatlivets fred og ikke udnytter
pandemien til at udvide undertrykkende foranstaltninger såsom overvågning,
tilbageholdelse uden retssag og begrænsninger i de grundlæggende menneskerettigheder
til forsamling, frit udtryk, selvbestemmelse og afstemningen.

9. Vi kræver, at når regeringer implementerer økonomiske stimulusprogrammer og
genåbner deres økonomier, prioriterer de folks behov i forhold til interesser af erhvervs og
politiske eliter.

I en verden, hvor kløften mellem rige og fattige er uanstændig, med verdens rigeste 1%,
der har mere end dobbelt så rigdom som 6,9 milliarder
(https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-careinequality-200120-summ-en.pdf) mennesker, er en grundlæggende omfordeling af rigdom
og magt globalt og inden for nationer bydende vigtig. Ethvert givende liv, fri for
ødelæggelser af fattigdom, udnyttelse og herredømme.
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