
Kial la Kongreso de la Popoloj ? 
Ĉiam, ĉiuj oligarkioj, ĉu teokrataj, ĉu demokrataj, agas same, kunigante siajn proprajn suverenecojn, 
neniam delegante iun parton profite al supera organismo kapabla, kun senpera popola subteno, garantii pacon. 
Nuntempe, ju pli potenca estas iu naciŝtato, des pli ĝi ŝarĝas sin per " internaciaj devigoj ", des pli ĝi emas krei 
kaj plifortigi blokon kun satelitaj nacioj, kiujn ĝi strebas superregi. Ankaŭ la naciŝtatoj malpli potencaj strebas 
por defendi siajn politikajn kaj ekonomiajn utilojn, superregi malpli fortikajn. Tiel stariĝas, fakte, malfirma 
monda hierarkio de nacioj. 
La internaciaj kunvenoj, ĉe la ministra nivelo kie traktiĝas decidoj devigantaj ŝtatnaciojn mem, povas nenion 
kontraŭ la mankoj de la nuna mondorganizado. Nu, ŝanĝi tute kaj subite ĉi tiun estas neeble, tial ĉar ĉiuj naciaj 
estraroj estas samtempe gardistoj kaj kaptitoj de la sistemo. 
Sed konstituigi, paŝon post paŝo, novan sistemon, apud la malnova, tio ja estas ebla. Tiel disvolviĝas plej 
ofte la homaj evoluoj. La malnovo ne malaperas subite, kiam la novo prezentiĝas. Ĉu temas pri mekanismo, ĉu 
pri metodo, ĉiam la malnova kaj la nova ekzistas flankon ĉe flanko dum kelka tempo. 
La novaj faktoj de nia epoko estas : la disvolviĝo de la tekniko, la plivastigo de konscio pri homa solidareco 
kaj mondcivitaneco. 
Baziĝante sur tiuj faktoj, la nova transnacia metodo devos esti establita por postveni la nunan internacian 
organizon. La nepra kondiĉo de sukceso estas, ke oni povu labori trans la landlimoj. Do la organizo devas esti 
transnacia kaj ne supernacia, en la signifo de arigo de iu nombro da ŝtatnacioj en suverenan blokon, tiel 
konsistigantan novan hierarkion. 
Fronte al la ripetitaj fiaskoj de la ŝtatnacioj, kelkaj pensuloj serĉis solvon. Ekzemple, inter la du mondmilitoj, 
du usonaninoj, Lola M. Lloyd kaj R. Schwimmer, lanĉis en 1924 la ideon pri Popola Konstitucianta 
Asembleo, konsistanta el delegitoj elektitaj en la tuta mondo, po unu delegito por miliono da loĝantoj, kaj 
ŝarĝita redakti Mondan Konstitucion. 
Post la dua mondmilito, tiu ideo estis adoptita de kelkaj personoj, inter kiuj usona advokato de Tennessee, 
Fyke Farmer, kiu proponis okazigi samtempe la balotelektojn por la Popola Konstitucianta Asembleo kaj 
parlamentajn balotojn de la diversaj landoj. La Tenesia ŝtato adoptis leĝon tiucele. La balotelekto okazis kaj 
ebligis elekti tri reprezentantojn, inter kiuj du ĉeestis la unuan kunvenon de la Popola Konstitucianta 
Asembleo en Ĝenevo fine de decembro 1950, kien iris ankaŭ unu reprezentanto de Niĝerio. Tiu unua rezultato 
naskis en la parlamentoj de Francio, Belgio kaj Nederlando, leĝproponojn por organizi similajn balotelektojn, 
sed tiuj proponoj ne atingis celon. Manke de elekto de alilandaj delegitoj al la Popola Konstitucianta 
Asembleo, la estro de Tenesio, cedante al premgrupoj, neniigis la leĝon, kiu estis permesinta tiun unuan 
balotelekton. 
Oni atingis haltpunkton. 
Nova metodo devis estis prilaborita. Necesis rigardi nulaj ĉiujn pasintajn agojn, kaj studi novan eblan 
iom-post-ioman reprezentadon de la loĝantoj de la planedo, cele al administrado de ĝiaj komunaj aferoj. La 
nova organizaĵo devas esti starigita iom post iom, per stadioj, kaj kunekzisti, tiom longe kiom necese, apud la 
malnova. La Kongreso de la Popoloj povas tion fari, sin ŝarĝante ekde nun pri taskoj laŭ sia mezuro. Tial mi 
konceptis la projekton de Kongreso de la Popoloj kaj kun miaj amikoj Jacques Savary kaj Maurice Cozyn, ni 
prezentis en 1957 la fundamentojn de tiu projekto, t.e. la granda anstataŭigo de la institucioj, kiuj administris 
la mondon ekde ĝia kreado, per mondskalaj institucioj. 
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Kongreso de la Popoloj estas antaŭbildo de tutmonda reprezenta asembleo kapabla starigi publikajn mondajn 
instituciojn. 

CELOJ DE KONGRESO DE LA POPOLOJ 
 
Starigi la inventaron de la fundamentaj bezonoj, komunaj al ĉiuj homoj.  
Proklami la neceson de publikaj tutmondaj institucioj kapablaj kontentigi tiujn bezonojn.  
Difini :  

• sur kiuj terenoj estas necesa la interveno de publika tutmonda institucio ;  
• kiuj transdonoj de kompetenteco profite al la publikaj tutmondaj institucioj, devos esti 

konsentitaj de la naci-ŝtatoj ;  
• la procedurojn necesajn por la kreado de publikaj tutmondaj institucioj ;  
• la strukturojn de kreota tutmonda supernacia federacia aŭtoritato.  

Esprimi per mondaj deklaroj la opinion aŭ volon de la tutmonda popolo pri la eventoj koncernantaj la 
sorton de la homaro.  

Interveni ĉe la registaroj aŭ la internaciaj instancoj pri la aktualaj mondproblemoj.  
Pristudi la raportojn de fakuloj pri la projektoj de tutmonda institucio kaj esprimi sian opinion.  
Prezenti antaŭprojekton de tutmonda federacia konstitucio al la ŝtataj registaroj kaj parlamentoj, kaj al la 

diversaj internaciaj instancoj.  
Ĉiel iniciati utile al la ekfunkciigo de demokrata monda parlamento, konsistanta i.a. el Ĉambro de la 

tutmonda popolo.  
Celi la kunlaboradon kaj la kreadon de edukaj, informaj kaj kulturaj organismoj, favorantaj al 

ekkonsciigon pri universala solidareco 
========================== 

RESPONDECOJ DE LA ELEKTITA DELIGITO 
1. ANTAŬPAROLO 
1.1. Ĉiu elektita delegito devas sin konsideri ero de nova tuto, do ligita al la sindevontigoj pri solidareco, kiuj 
rezultas el tiu situacio, al la voloj de la voĉdonintaro, kiu lin komisiis, kaj al la fideleco je la programo, sur 
kies bazo li estis elektita, por ebligi ĝian realigadon. 
1.2. La anstataŭontoj, kiuj, sekve de mortoj aŭ eksiĝoj de la elektitaj delegitoj, estas alvokitaj por ilin 
anstataŭi, devas resti pretaj ekpreni tiujn respondecojn. 
2. FUNKCIOJ 
2.1. Aktivado : La funkcio de elektita delegito estas unue tiu de tutmondism-aktivulo, al kiu estas konfidita 
mondskala respondeco. Kiel tia, li devus esti mobilizita por servi ĉian tutmondistan agadon, disponebla por la 
koncernaj movadoj aŭ asocioj, por partopreni en kunvenoj aŭ manifestacioj, aŭ por ilin instigi. Estas tre grave, 
ke la elektita delegito profitigu el sia sperto sur ĉiuj terenoj al la esplor- aŭ stud-grupoj, al la laborkomisionoj. 
Li morale sin devontigas konigi en ĉia situacio la Kongreso de la Popoloj, menciante sian titolon de 
delegito. 
2.2. Propagando : La propaganda funkcio de la delegito konsistas ankaŭ en kiel eble pleja proksimiĝo al : 

• la registaraj instancoj de la naci-ŝtatoj,  
• la politikaj partioj,  
• la sindikatoj,  
• la internaciaj organismoj kun pacaj celoj,  
• la informrimedoj.  

Por klopodi al venko de la tutmondistaj vidpunktoj. 
Notinde pere de la elektitaj delegitoj devus esti diskonigataj la Mondaj deklaroj pri la aktualaj problemoj, 
kiuj periode estas prezentataj por ilia subskribo. 
2.3. Politiko : La elektitaj delegitoj devas sin prepari por mondskale ludi politikan rolon, kio necesigas 
kontaktojn kun la ekzistantaj internaciaj organizantoj. Ŝajnas do tre utile, ke en la venonta fazo de preparado al 
la formado de Konstitucianta Asembleo de la Popoloj, elektitaj delegitoj estu membroj de neregistaraj 
organizaĵoj (aprobitaj aŭ ne) de fakaj agentejoj, de interregistaraj agentejoj, aŭ de ĉia alia internacia 
organismo, por tie prepari la spiritojn al tutmondista koncepto pri la mastrumado de la planedo.



3. RILATOJ INTER LA ELEKTITAJ DELEGITOJ 
3.1. La interŝanĝoj inter elektitaj delegitoj devas esti kiel eble plej oftaj kaj fruktodonaj : 

• rektaj interŝanĝoj per korespondado,  
• raportoj pri la entreprenitaj agadoj,  
• farendaj konkludoj,  
• renkontoj dum inform- aŭ labor-kunvenoj.  

========================= 
Kandidatiĝoj por la balotelektoj 2010 

La jaro 2010 estas tiu de parta renovigo de la Kongreso de la Popoloj. 
La Kongreso de la Popoloj estas de nun trione renovigebla ĉiun trian jaron, po 15 delegitoj. Ĉiu delegito estas 
elektita por naŭjara mandato. 
La balotelektado koncernos 15 Delegotojn, kiuj estos elektitaj por naŭjara mandato. 
 
La necesaj kondiĉoj por kandidatiĝi estas jenaj : 

• esti registrita kiel Mondcivitano en la Registrolibro  
• esti pli ol 18jara  
• esti aktiva en tutmondisma organizaĵo de antaŭ pli ol du jaroj  
• subskribi la " ĵuron de la kandidatoj "  

 
Balotelekta Kontrolkomisiono validigos la kandidatiĝojn. 
 
Kandidatiĝa dosiero devas esti prezentita de la kandidato al la kontrolkomisiono. Tiu dosiero entenu : 

• Leteron de kandidatiĝo  
• Legitiman foton  
• naskiĝdato  
• poŝta kaj reta adresoj  
• Kariertabelon (aù biografion) rilatan al humanista aŭ tutmondista agado (10 linioj maksimume)  
• Deklaron de intencoj (aŭ programdeklaro) (20 linioj maksimume)  
• Subskribitan ĵuron de la kandidatoj  

Por ĉiu kompletiga informpeto aŭ por sendado de kandidatiĝa dosiero, skribu 
• aŭ per retmesaĝo al B10@peoplescongress.org  
• aŭ per poŝta sendo al .Daniel Durand, Les Nids, 49190 St Aubin de Luigné, Francio  

 
La anonco de la validigita kandidataro estos oficiale farita en la urbo Braziljo (Brazilo) per la televido 
TV-SUPREN okaze de la Mondcivitana Tago, la 20an de marto 2010. 
La balotado okazos inter la 21a de junio kaj la 21a de septembro 2010, Internacia Paco-tago. 
La voĉnombrado okazos merkrede la 22an de septembre 2010. 
 
Plena kunsido de la Kongreso de la Popoloj okazos en Zagora (Maroko) de la 6a ĝis la 11a de 
novembro 2010 
 
 
 

mailto:B10@peoplescongress.org


MI SUBSKRIBANTE  
NOMO 
Persona nomo 
Kiel civitano konscia pri miaj respondecoj ne nur al miaj samlandaj kuncivitanoj, sed ankaŭ al la loĝantoj 

de la tuta tero, 

Faras la jenajn promesojn : 
Mi promesas regule partopreni en la aktivecoj de Kongreso de la Popoloj kaj plenumi la respondecojn kaj 

mandatojn, kiuj estos konfiditaj al mi. 
Mi promesas neniam privilegii mian apartan intereson aŭ tiun de la nacio, al kiu mi apartenas, aŭ de alia 

homa grupo, kontraŭ la tuthomaro. 
Mi promesas ne uzi mian apartenon al la Kongreso de la Popoloj por favorigi landajn politikajn luktojn 

kontraŭajn al la tutmondismaj celoj, aŭ uzi ĝin en la lukto inter ideologioj alimaniere ol en debata formo, kaj 
antaŭenpuŝi la homan intereson. 

Mi deklaras konsenti pri la Reglamento de Kongreso de la Popoloj kaj mi promesas neniam scivole 
prezenti proponojn, kiuj riskus estigi militajn aŭ perfortajn agojn, kiuj malrespektus la homajn rajtojn kaj la 
celojn de Kongreso de la Popoloj. 

(skribu : " legite kaj konsentite ") 

(datu kaj subskribu) 


