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Â Third World Network (TWN) atau Jaringan Dunia Ketiga merupakan jaringan internasional dari berbagai organisasi
dan individu yang terlibat dalam isu-isu mengenai pembangunan, Dunia Ketiga dan hubungan Utara Selatan. TWN
dibentuk pada November 1994 di Penang Malaysia sebagai hasil dari Konferensi Internasional mengenai â€œDunia Ketiga:
Pembangunan atau Krisis (Third World: Development or Crisis?") yang dihadiri oleh ratusan peserta dari 22 negara. Misi
TWN adalah mengartikulasikan kebutuhan dan hak masyarakat di Dunia Ketiga, distribusi sumberdaya yang adil di
dunia, bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia dan berkelanjutan secara ekologi. Tujuan utamanya
adalah: melakukan penelitian mengenai isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan negara-negara
Selatan; mempublikasikan buku dan majalah; mengadakan dan mengikuti pertemuan dan seminar; dan menyediakan
pijakan yang mewakili kepentingan dan perspektif kelompok Selatan dalam berbagai forum internasional seperti
konferensi dan proses yang diadakan di PBB. Sekretariat internasional TWN berbasis di Penang, Malaysia dengan
beberapa sekretariat regional yang berada di Montevideo (Uruguay); Accra (Ghana); Jenewa (Swiss); Manila (Filipina).
TWN berafiliasi dengan beberapa organisasi di Negara-negara Dunia Ketiga, seperti India, Filipina, Bangladesh,
Thailand, Malaysia, Indonesia dll, serta bekerjasama dengan beberapa organisasi dari Negara-negara Utara. Â
Publikasi TWN 'Third World Resurgence' â€“ majalah bulanan mengenai pembangunan, ekologi, ekonomi, kesehatan,
hubungan Utara Selatan.
'Third World Economics' â€“ majalah dua mingguan yang memfokuskan pada WTO, IMF, Bank Dunia dan lainnya
'SUNS bulletin' â€“ Berita harian melalui internet mengenai perkembangan isu-isu pembangunan, perundingan
internasional yang diterbitkan dari Jenewa Swiss. Anda juga bisa mengunjunginya di www.sunsonline.org 'TWN
Features Service' Jasa untuk media yang menyediakan tiga feature seminggu. Kami juga menerbitkan berbagai jenisÂ
buku dan informasi lain. Untuk lebih detail bisa berkunjung ke situs kami di www.twnside.org.sg.Selain dalam Bahasa
Indonesia, tersedia website dalam Mandarin. Â
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