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L’ANUE davant dels ODS 
 

 
 
 

El setembre de 2015, l'Assemblea General 
de les Nacions Unides (NNUU) va adoptar 
l'Agenda 2030. Amb els seus 17 Objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i 169 Fites, 
l'Agenda 2030 revisa i actualitza els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (Nova York, 
2000), que s'integren amb l'agenda de la 
sostenibilitat (Rio, 1992). Els ODS constitueixen 
així un marc universal, que ha d'orientar els 
esforços per al desenvolupament sostenible del 
conjunt de la Humanitat, en els àmbits 
governamental i no governamental i des del nivell 
local al global. La seva implementació i seguiment 
ocupen un espai creixent en el debat públic, i hi ha 
qui veu en l'Agenda 2030 un nou document 
fundacional; una sort de nova Carta de les NNUU, 
basada no en l'experiència de dues guerres 
mundials sinó en l'amenaça, greu i present, a la vida 
en el planeta. 

Comparem tots dos moments. Les 
delegacions que, el juny de 1945, signaven a San 
Francisco la Carta de les NNUU havien viscut 

directament –i per dues vegades– el sofriment que 
la guerra havia infligit a la Humanitat. L'objectiu 
comú era limitar el recurs per força en les relacions 
internacionals, i especialment evitar l'amenaça i 
l'agressió com a formes de política exterior. Per a 
això, els estats es comprometien a ajustar el seu 
comportament al dret internacional, i a crear una 
nova institució multilateral que representés aquest 
interès general: l'Organització de les Nacions 
Unides. 

Aquest és el sistema que es posa en marxa 
en 1945, i que, amb totes les seves limitacions, 
aconseguirà també avanços importants en matèries 
com a descolonització, drets humans o salut, per 
posar només alguns exemples. Un sistema basat en 
el multilateralisme i en la cooperació internacional, 
però llastrat pel conflicte polític entre l’Est i l’Oest, 
que fins a 1989 dificulta greument els seus treballs i 
la consolidació de l'Organització com una autèntica 
autoritat supranacional. A partir d'aquest any s'obre 
una nova època, més optimista: la fi de la 
confrontació ideològica global podia crear les 



condicions per a unes NNUU robustes, actives i 
eficaces. El multilateralisme, la regulació i la 
institucionalitat internacionals, degudament 
adequats als nous temps, tindrien una oportunitat. 

S'inicia llavors un llarg període de reflexió i 
de reformes, amb importants assajos i errors 
(pensem per exemple en les operacions de 
manteniment de la pau, en la seva expansió en els 
anys noranta, i en la seva crisi posterior), i jalonat 
per conferències mundials de les NNUU. Aquestes 
han estat, baix diferents formes (cims, sessions 
especials de l'Assemblea General…), l'instrument 
fonamental amb el qual l'Organització ha impulsat 
una nova forma de treball deliberatiu i participatiu. 
Internament, les conferències han permès superar 
la sectorització rígida entre les agències del sistema, 
promovent un enfocament més ampli i integrat. 
Externament, han servit per a atreure l'atenció de 
l'opinió pública mundial sobre els grans problemes 
que afecten a la Humanitat, i implicar una societat 
civil cada vegada més transnacional. Davant elles 
ha comparegut un nombre creixent d'actors no 
governamentals, que han aportat els seus punts de 
vista a qüestions globals com la urbanització, la 
sostenibilitat, els diversos aspectes dels drets 
humans o el finançament del desenvolupament. 
També, i de manera activa, l'Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya (ANUE), que ja des de 
1962 havia estat un agent compromès amb els 
propòsits i principis de l'Organització. L'Agenda 
2030 marca, de fet, el final d'aquesta fase llarga 
deliberativa i participativa, i l'inici d'una altra que 
ha d'estar marcada per la contribució als objectius 
comuns. 

Aquesta posició de l’ANUE ens permet 
veure amb més claredat la diferència entre els 
contextos de 1945 i l'actual. I és que, si 
l'experiència de les guerres mundials va constituir 
un escarment inapel·lable, el risc climàtic és avui 
objecte de qüestió. Si el 1945 es va apostar pel 
diàleg i la cooperació internacional, ara no s'amaga 
l'oposició al multilateralisme i a la integració 
regional. Si l'ambient de San Francisco era de 
gravetat i de responsabilitat, avui no falten, al més 
alt nivell, demagogs populistes i aventurers polítics. 
No hem aprofitat aquest llarg període de 
postguerra freda per a construir una major 
institucionalitat internacional, ni hem avançat en la 

prevenció i resolució dels conflictes violents. El 
règim internacional del canvi climàtic (Rio, Kyoto, 
París), prometedor en el seu moment, es veu 
amenaçat per un nou nacionalisme negacionista. 
Un entorn complex que pot dificultar el progrés de 
l'Agenda 2030, que sens dubte la fa també més 
necessària, i que ens exigeix, en aquest moment, un 
esforç especial. 

L’ANUE, com a organització de la societat 
civil espanyola i catalana, representant d'una 
tradició cosmopolita basada en valors i ideals per a 
la Humanitat, se sent interpel·lada per l'Agenda 
2030 i pels ODS de diferents maneres. La 
corresponsabilitat en la implementació de l'Agenda 
ens crida a actualitzar i a estendre la nostra missió 
de sensibilitzar i d'educar pel desenvolupament 
sostenible. Cada persona i cada organització —per 
petita que sigui— poden aportar, i per a això han 
de pensar i enunciar els seus propis reptes i 
objectius, han d’apropiar-se de la seva contribució. 
Continuarem treballant amb les administracions 
públiques que han assumit l'Agenda com una nova 
oportunitat per a connectar els seus esforços locals 
amb les fites globals, per a arribar a nous pactes 
amb la seva ciutadania, per a innovar en les seves 
polítiques públiques i alinear les solucions amb les 
necessitats compartides. Assumim, internament, el 
repte –com a entitat consolidada– d'ampliar la 
nostra xarxa d'aliances, i de conèixer, connectar i 
incorporar persones i organitzacions més joves, 
creades ja en alguns casos en l'entorn exigent i 
renovador del qual ens parla la nova Agenda. Ens 
dirigim des d'aquest moment a les organitzacions 
germanes, que donen suport a objectius i agències 
sectorials de les NNUU –refugi, pau, cultura i 
educació…–, per a unir les nostres forces i veus en 
aquest any del 75 aniversari de la nostra 
Organització. 

Com a organització d'incidència global, 
articulada en la Federació Mundial d'Associacions 
per a les NNUU, el repte per a l’ANUE és encara 
major. Haurem d'impulsar el multilateralisme i 
lluitar per a prestigiar, de nou, l'autoritat de les 
NNUU, que equival a l'autoritat de les persones 
sobre el seu destí. Reclamarem ambició i valentia a 
l'Organització i a les seves agències, i generositat i 
amplitud de mires als governs que les sostenen. 
Buscarem campions, en la millor tradició de les 



diplomàcies nòrdiques, però també de l'espanyola, 
que optin per concebre el seu interès nacional en 
termes d'interessos comuns, per a la millora de la 
vida de tots i totes. Treballarem perquè els ODS, 
com a instrument voluntari i relativament informal, 
reforci de forma decidida el progrés, l'abast i el 
seguiment dels instruments formals i obligatoris, 
amb el sistema dels Drets Humans en destacat 
primer lloc. 

Els nostres valors són permanents, i per 
això les institucions que els serveixen es mouen 
lentament. Hem d'ajudar-les: una vegada més, 
l'acció és urgent i clara la seva naturalesa. 
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