
 
DECLARAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA 

O OneShared.World é um movimento global e inclusivo de várias partes interessadas que 
trabalha em colaboração com diversas culturas, comunidades, 
etnias, organizações, entidades, interesses, gerações e nações para garantir um futuro 
melhor para a humanidade e a sustentabilidade da nossa casa comum. 

Procuramos promover a expressão democrática de nossa humanidade comum como um 
pilar essencial da nossa organização global e buscamos também impulsionar 
mudanças reais e significativas nas práticas, estruturas, sistemas e resultados, 
assegurando um progresso tangível com intuito de abordar nossas maiores necessidades 
coletivas. 

Reconhecendo, o que a pandemia de COVID-19 nos lembrou poderosamente, que somos 
todos uma única humanidade diante de desafios existenciais comuns. Nós: 

Afirmamos que apenas o reconhecimento da profunda interdependência entre nós, 
entre todas as espécies e ecossistemas do nosso planeta deve apoiar os esforços 
para defender com êxito um futuro saudável, seguro e sustentável; 

Declaramos nossa responsabilidade mútua pelo bem-estar comum; 

Afirmamos que a preocupação com o bem-estar da humanidade começa com cada 
um de nós e que os objetivos, processos e objetivos desejados, 
provenientes de nosso esforço devem estar alinhados; e 

Acreditamos que, mesmo neste momento de crise, a magnitude das ameaças que 
enfrentamos não é nada em comparação ao nosso potencial de 
construir um mundo melhor e mais positivo. 

Portanto, o OneShared.World adota a seguinte declaração: 

As aspirações comuns e essenciais da humanidade se refletiram bem na Carta da ONU, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos objetivos do desenvolvimento 
sustentável, que apoiamos plenamente. 

Embora nossos estados existentes e instituições internacionais tenham contribuído 
enormemente para a paz, segurança, estabilidade e 
bem-estar globais, essas entidades se mostraram incapazes de enfrentar adequadamente 
muitas de nossas maiores necessidades comuns. 
Isso inclui, mas não se limita a:  



• Falha em elaborar uma infraestrutura preventiva e adequada capaz de nos proteger 
de pandemias globais como a COVID-19;  

• Falha em impedir a proliferação perigosa de armas nucleares, químicas, cibernéticas 
e outras armas de destruição em massa;  

• Falha em resolver o problema das alterações climáticas, para prevenir a degradação 
ambiental, a defesa da sobrevivência de todas as espécies e a sustentabilidade do 
nosso planeta;  

• Falha em proteger os mais vulneráveis entre nós da fome, desnutrição, 
discriminação e das doenças; e 

• Falha em implantar estruturas, que incorporem nossos mais valiosos valores 
coletivos, que possam gerir nossos bens comuns globais, sistema financeiro e a 
utilização das nossas poderosas tecnologias. 

Nossa incapacidade de enfrentar estes desafios comuns está enraizada em uma 
incompatibilidade entre as prioridades dos nossos governos e as nossas necessidades 
coletivas como seres humanos compartilhando o mesmo planeta.  

Embora nossos estados e organizações internacionais existentes continuem sendo 
essenciais, nós só podemos enfrentar nossos maiores desafios globais aumentando nosso 
conceito e capacidade de ação coletiva. 

Nesse espírito, procuramos construir um terceiro pilar de estrutura do poder global, que vai 
além dos estados soberanos e dos interesses das instituições internacionais que nossos 
governos criaram. 

Este terceiro pilar é um movimento social global totalmente inclusivo e uma força política 
que representa a expressão democrática da nossa humanidade comum. 

Entendemos que a força de nossa aspiração comum como seres humanos deve aumentar 
e inspirar, não substituir, o trabalho fundamental realizado por muitos governos e 
instituições internacionais. 

Exigimos dos líderes destas instituições, em todos os níveis, um compromisso de informar 
as tomadas de decisões fundamentadas no equilíbrio entre os interesses nacionais e os 
interesses públicos globais para o benefício mútuo entre as várias regiões do mundo e as 
gerações. 

Acreditamos que nosso movimento deve ser construído, desde o início em torno de uma 
rede de indivíduos, organizações e entidades que trabalhem juntos a nível local, regional, 
nacional e global. 

Entendemos que, embora as novas tecnologias permitam oportunidades historicamente 
incomparáveis de colaborações, muitas pessoas que precisam fazer 
parte desse processo ainda não estão conectadas a esta rede de comunicação global. 

Reconhecendo a diversidade como nossa maior força, declaramos nossa interdependência, 
deveres mútuos e responsabilidades, todos juntos, como indivíduos 
e membros de diferentes comunidades, organizações, entidades e nações. 
Comprometemo-nos a: 



1. Apoiar a criação de uma infraestrutura preventiva e adequada que possa nos 
proteger das ameaças comuns; 

2. Garantir que os mais desamparados entre nós possam gozar das mesmas 
liberdades dos privilegiados e poderosos, que nossa igualdade como seres 
humanos seja celebrada dentro do contexto da nossa diversidade e que nossas 
vidas, igualmente valiosas, sejam vividas com dignidade; 

3. Trabalhar diretamente e através de nossas comunidades, organizações, entidades e 
nações para proteger nossa humanidade comum e nosso lar compartilhado; 

4. Estabelecer um ambiente global seguro e sustentável para todas as espécies e 
ecossistemas do nosso planeta; 

5. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as crianças, todas as pessoas e 
garantir que elas tenham educação assistência médica e segurança de maneira 
igualitária: 

6. Apoiar e compartilhar a expressão artística em todas as suas formas para gerar 
conexão, respeito, significado e comunicação entre as culturas; e 

7. Assegurar e promover as relações humana através do respeito mútuo, da empatia e 
da bondade. 

Ao atribuir nossos nomes a esta declaração, comprometemo-nos a agir da melhor maneira 
possível, em busca destes princípios, e convocamos todas as pessoas, todas as 
organizações, entidades e nações a se unirem para enfrentarmos juntos nossos desafios 
comuns mais prementes. 

Com este propósito, nós cidadãos de nossos vários países e de nosso mundo 
compartilhado, nos comprometemos a compartilhar uns com os outros a energia de nossas 
vidas, nossas felicidades e nossa honra sagrada. 


