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INTERVENCIÓ SOBRE ELS 75 ANYS DE L'ORGANITZACIÓ
DE LES NACIONS UNIDES
Parlament de Catalunya, 5 d’octubre de 2020

Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
Honorable Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
Il·lustríssima Diputada adjunta de Presidència i Delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona,
Senyora Presidenta de l’Associació per a les Nacions Unides,
Il·lustres Diputats i Diputades,
Senyores i senyors,
Amics i amigues,
L’Associació per a les Nacions Unides m’ha honorat demanant-me aquesta intervenció en l’acte inaugural de les
Jornades commemoratives del setanta-cinquè aniversari de l’Organització de les Nacions Unides.
Abromat per la responsabilitat, intentaré reivindicar en uns pocs minuts el que signifiquen les Nacions Unides i la seva
dimensió històrica en el nostre món contemporani.
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Intentaré posar ràpidament de manifest algunes de les principals llums i algunes de les principals ombres d’aquests
setanta-cinc anys de les Nacions Unides. Perquè, de bell antuvi, cal reconèixer que en tots aquests anys hi ha hagut
moltes llums i molts moments exitosos, però que també hi ha hagut enormes fracassos i moltesombres importants.
La primera idea que voldria destacar és la del cost de la no existència de les Nacions Unides. Senzillament, els invito
a plantejar-se i a respondre la pregunta de com hagués estat el món contemporani, com seria el món actual, si no
existissin les Nacions Unides? La resposta, al meu entendre, és òbvia: el nostre món seria molt pitjor sense les Nacions
Unides.
La segona idea inicial a destacar és que hem de parlar de les Nacions Unides realment existents, amb totes les seves
contradiccions i debilitats; no de les Nacions Unides desitjades o les que cadascú de nosaltres voldríem que fossin.
Són les que són i responen a les realitats fàctiques i als equilibris de poder en el sistema internacional. Però, tanmateix,
s’inspiren en unes idees-força que són autèntics motors de transformació i de canvi social.
És a dir, cal ser conscients de les seves llums i ombres i cal ser conscients també de la inevitable tensió entre allò que
seria ideal i allò que la realitat permet albirar.
El 26 de juny de 1945, tot just acabant-se la segona guerra mundial i abans, fins i tot, de les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagasaki, es firmava a San Francisco la Carta de les Nacions Unides, que va entrar en vigor el 24
d’octubre de 1945, el dia de les Nacions Unides. Des de llavors, el text de la Carta, llevat petits detalls, segueix sent el
mateix, amb un llenguatge antiquat i amb moltes disposicions caduques i obsoletes. Però malgrat que no hi hagut una
reforma en profunditat de la Carta -per manca de voluntat i consens polític-, aquesta Carta i l’Organització creada per
la Carta, han demostrat al llarg d’aquests anys la seva capacitat transformadora i la immensa virtualitat per
adaptar-se, dinàmicament, a les noves necessitats i als profunds canvis experimentats en la societat internacional.
Això ha estat possible, d’una banda, perquè els propòsits o finalitats de les Nacions Unides es caracteritzen pel seu
caràcter genèric, universal, interdependent i intemporal; i, d’altra banda, perquè els principis que inspiren i que
enuncia la mateixa Carta s’han convertit en principis universals, amb caràcter estructural en el Dret Internacional.
Permetin-me ara intentar ordenar la meva breu intervenció, referint-me, inicialment, a dues grans etapes en la història
de les Nacions Unides; em referiré després al que s’ha vingut en anomenar els seus tres pilars essencials; tot seguit
mencionaré les quatre importants tendències de fons que han orientat i projectat les Nacions Unides; i acabaré
abordant l’única tensió dialèctica de base que condiciona i presideix tota l’actuació de les Nacions Unides: la tensió
dialèctica entre els interessos individuals d’Estats, o de grups d’Estats, i els interessos col·lectius de tota la comunitat
internacional, que es reflecteixen en les Nacions Unides.

Dues grans etapes en la història de les Nacions Unides
Pel que fa a les dues grans etapes històriques, és obvi que encara falta perspectiva històrica, però com una primera
aproximació crec que la caiguda del mur de Berlín el 1989 i els moviments tectònics generats en aquell moment
històric, poden marcar una fita de canvi en les Nacions Unides, un abans i un després amb la fi de la guerra freda.
En la primera gran etapa ens trobem clarament amb un món bipolar, amb un enfrontament entre dues grans
potències hegemòniques que representen interessos i sistemes polítics i econòmics diferents. Que són antagòniques i
que s’enfronten constantment, fins i tot bèl·licament per mitjà d’altres actors interposats, ja sigui a Corea, al Vietnam
o a Centreamèrica. L’època de la guerra freda porta, en general i per l’aplicació del dret de vet, a la paràlisi de tota
2

ANUE 5 d’octubre de 2020
l’actuació de les Nacions Unides i del seu Consell de Seguretat en relació amb el manteniment de la pau i la seguretat
internacional.
En contrast amb aquesta paràlisi, la proclamació a partir de 1960 del principi de la lliure determinació dels països i
pobles colonials impulsa de manera imparable la descolonització, amb importants canvis quantitatius i qualitatius en la
societat internacional i en les mateixes Nacions Unides. Certament, la paràlisi de la guerra freda és insuperable, però
l’actuació de les Nacions Unides fa que aquesta Organització sigui un potent motor de promoció de l’exercici del dret
d’autodeterminació dels països i pobles colonials i, tot seguit, i respecte dels nous Estats independents, l’autèntic
motor de la cooperació internacional al desenvolupament.
En la segona gran etapa, l’ordre bipolar desapareix, i hi ha una aparent recuperació inicial dels principis i dels
instruments establerts el 1945, i es parla, fins i tot, d’un nou ordre internacional. Però aquell moment no va ser més
que un miratge incipient. Els conflictes armats canvien la tipologia i són més a l’interior dels Estats i assistim a
tragèdies humanitàries impensables, com les de la guerra de l’antiga Iugoslàvia o les de Ruanda. Hi ha també una
immediata recomposició de noves aspiracions hegemòniques, que impulsa el procés de globalització, i el món passa a
ser, clarament, de caràcter multipolar, amb uns Estats Units que volen fer de gendarme mundial i generen més
espurnes de conflicte i que acaben en els darrers temps tancant-se en si mateixos; amb una Xina que creix
acceleradament competint per l’hegemonia, també tecnològica, amb els Estats Units; amb una Rússia que en els
darrers vint anys intenta recuperar a qualsevol preu el seu paper hegemònic; i amb una Unió Europea que segueix
avançant amb dificultats com a potència econòmica i comercial, però que no acaba de tenir una sola veu en política
exterior. Es dona, doncs, una més gran multiplicitat d’interessos i aspiracions en conflicte i, per tant, molta més
confusió i incertesa en un món que la tecnologia i la globalització han fet encara més petit.
Les Nacions Unides han de gestionar aquest magma confús i, al mateix temps que s’estableixen exitoses operacions
multidimensionals de manteniment de la pau, assistim a fracassos estrepitosos, si no ignominiosos, com els que he
mencionat fa un moment. La guerra d’Iraq, el 2003, amb l’excusa de la lluita contra el terrorisme internacional i
contra les armes de destrucció massiva que no es van trobar, va constituir un autèntic atac a la línia de flotació de les
Nacions Unides i va provocar que fes implosió tota una regió, on la qüestió palestina segueix generant constants
tensions des del 1948; i on hem vist la crisi humanitària i la frustració generada per les fallides primaveres àrabs,
especialment dramàtica a Líbia i a Síria.
La línia que acaba sent més fructífera de l’actuació de les Nacions Unides en aquesta segona etapa és la de l’expansió i
projecció de grans principis que es pretenen universals, en relació, d’una banda, amb els drets humans i la
democratització; i, d’altra banda, en relació amb el medi ambient, que, conjuntament amb el desenvolupament, acaba
subsumint-se en el concepte o idea-força del desenvolupament sostenible, que inspira l’actual Agenda 2030.

Tres pilars essencials de les Nacions Unides.
Volia parlar-los també ràpidament dels tres pilars essencials de les Nacions Unides. Tres pilars essencials que es
basen en els propòsits formulats ja el 1945 i en les seves característiques, a les quals ja m’he referit. Reiterats en
nombroses ocasions, en aquesta segona etapa històrica aquests pilars s’han revifat amb un nou discurs polític, de
caràcter holístic i transversal, que presideix les grans declaracions adoptades per les Nacions Unides en els primers
vint anys del segle vint-i-u. Es van reiterar de nou tot just fa dues setmanes en ocasió de la Declaració sobre el 75è
aniversari de les Nacions Unides a l’afirmar-se, de manera contundent, que “la pau i la seguretat, el
desenvolupament i els drets humans són els pilars del sistema de les Nacions Unides i les bases de la seguretat i el
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benestar col·lectius”. Es configura així, al meu entendre, una tríada conceptual indissociable, ja que aquests tres
elements o pilars “estan vinculats entre si i es reforcen els uns amb els altres”. És a dir, que no hi haurà pau i seguretat
sense desenvolupament; no hi haurà desenvolupament sense pau i seguretat; i no hi haurà ni una cosa ni l’altra, sense
el respecte dels drets humans i la dignitat de tots els éssers humans.
Aspecte que, d’altra banda, em porta a refermar l’absoluta interdependència de tots aquests grans objectius i, per tant,
la necessitat d’una cooperació internacional multilateral i multifacètica, perquè els reptes globals també estan
absolutament interconnectats i no es poden abordar ni individualment ni separadament. Només les Nacions Unides -i
tot el sistema de les Nacions Unides- tenen la capacitat per intentar abordar aquesta interconnexió.

Quatre grans tendències de fons.
Permetin-me ara referir-me a les, al meu entendre, quatre grans tendències de fons que han anat marcant les Nacions
Unides i que constitueixen clarament quatre importants línies de projecció futura.
En primer lloc, el desenvolupament del Dret Internacional que ha assolit una expansió inabastable. No sols pel fet
que la Carta atribueixi a l’Assemblea General de les Nacions Unides, entre d’altres, la funció de la codificació i
desenvolupament progressiu del Dret Internacional, sinó també pel fet que s’ha anat expandint sobre nous sectors,
sobre noves temàtiques, sobre noves necessitats i nous problemes de tota mena, que els mateixos Estats entenen que és
necessari regular amb unes normes internacionals que siguin el més àmpliament acceptades i, per tant, el més
àmpliament seguides i complides. Unes normes internacionals que ajustin els interessos entre els Estats, i que donin
seguretat i certesa en les relacions internacionals. L’expansió en les darreres dècades del Dret Internacional -sota
l’impuls constant de les Nacions Unides- ens pot portar cap a una societat internacional més segura i estable, regida
pel dret i les normes, i no pas per la llei del més fort.
En segon lloc, l’evolució de les societats estatals i de les seves opinions públiques i la seva major preocupació pels
drets humans, la democratització i el desenvolupament, s’han acabat també per traslladar i projectar per les
Nacions Unides com a part dels seus valors essencials o principis estructurals. L’impuls de les Nacions Unides
focalitzat en els drets humans ha fet que aquests hagin deixat d’estar exclusivament en mans dels Estats sobirans, ja
que la seva enunciació i garantia s’ha situat en el pla internacional. És més, des de la fi de la guerra freda s’ha fet
encara més evident un plantejament present ja en la Declaració Universal de Dret Humans de 1948 en relació amb la
interacció entre els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. Vinculació estreta que no ha fet més que reforçar-se
en les últimes dècades i que ha convertit l’estat de dret en una noció absolutament clau.
Tal com les Nacions Unides han subratllat en diverses Declaracions, aquests tres conceptes s'han de concebre com
“interdependents, vinculats entre si, que es reforcen mútuament i que es troben entre els valors i principis fonamentals
universals i indivisibles de les Nacions Unides”. En aquest sentit, crec que es pot afirmar, d’una banda, l’existència del
que constitueix una altra tríada indissociable entre drets humans, democràcia i estat de dret; i, d'altra banda, que
també es pot afirmar la progressiva emergència, juntament amb uns drets humans universals, indivisibles i
interdependents, dels valors universals de la democràcia i de l’estat de dret.
S’evidencia, així, una perspectiva progressivament humanitària, democràtica i social que té els seus inicis en la
mateixa Carta de 1945 i, en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans. Entre molts altres aspectes,
s’afirmava llavors que aquesta Declaració Universal es proclamava “com un ideal comú” de tots els pobles i nacions.
Tanmateix, per a molta gent, en moltes parts del món, els drets proclamats en la Declaració Universal aviat farà
setanta-dos anys, segueixen sent la promesa d’una vida millor. Milions d’aquestes persones pateixen fam i viuen en
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pobresa extrema, centenars de milers pateixen conflictes i violència, i desenes de milers es veuen obligades a fer
perillosos itineraris buscant refugi i seguretat.
En tercer lloc, les Nacions Unides han estat també el fòrum on han cristal·litzat les actuacions en defensa d’interessos
col·lectius com el desenvolupament i el medi ambient, i, fruit de la seva mútua interacció, el desenvolupament
sostenible. Amb la fi de la guerra freda, es va celebrar un gran cicle de Conferències Internacionals sota els auspicis
de les Nacions Unides que va configurar un discurs més holístic i integrador en el pla dels grans objectius, focalitzat
en l’ésser humà com a centre de totes les preocupacions internacionals relacionades amb el desenvolupament
sostenible. Un desenvolupament sostenible que hauria de basar-se en el multilateralisme i en la cooperació
internacional entre els Estats i on l’eix vertebrador i rector es trobaria en les Nacions Unides. D’aquí van sorgir l’any
2000 els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i, quinze anys després, els actuals Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. Aquests ODSs, proclamats l’any 2015, constitueixen el full de ruta a
seguir per tal d’assegurar la nostra mateixa supervivència com espècie humana en aquest planeta. Es tracta d’uns
objectius elaborats pensant en un futur sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental, per al planeta i
per a les generacions presents i futures, i que tenen en les Nacions Unides el seu impuls i la seva empara institucional
internacional.
La quarta gran tendència de fons, d’absoluta projecció, és aquesta visió holística i transversal de la cooperació
multilateral. Una visió integral i integradora, intersectorial i transversal, que, en el pla internacional, només les
Nacions Unides, i tot el sistema de les Nacions Unides, són capaces d’oferir. La pandèmia de la COVID-19 ha
evidenciat la nostra vulnerabilitat com a societats, la fragilitat del nostre món. També ha posat en relleu que els grans
problemes internacionals només es poden abordar mitjançant la cooperació multilateral. L’Assemblea General,
ocupant-se fa uns mesos de la lluita contra la pandèmia, va posar l’accent en tres principis essencials que poden
resumir tot el que estic dient sobre les Nacions Unides: la unitat, la solidaritat i la cooperació.
Sigui el canvi climàtic, sigui la pau internacional, sigui el respecte dels drets humans, sigui la promoció del
desenvolupament sostenible, o sigui la lluita contra l’expansió de la pandèmia, està clar, al meu entendre, que només
una major i més enfortida cooperació internacional pot permetre afrontar aquests reptes amb unes certes possibilitats
d’èxit. Com s’assenyala en la Declaració sobre el 75è aniversari adoptada tot just fa dues setmanes, la cooperació
multilateral ja no és una opció; és una absoluta necessitat per tal de construir un món més igualitari, més resilient i
més sostenible.

L’única i constant tensió dialèctica de fons.
Acabo. He parlat de dues grans etapes, de tres pilars essencials i de quatre grans tendències de fons, però, com he
subratllat, el que ho condiciona tot és l’única, gran i constant tensió dialèctica entre els interessos individuals
d’Estats o de grups d’Estats i els interessos col·lectius de la comunitat internacional, és a dir, de totes les Nacions
Unides. En aquest sentit, val a dir que les Nacions Unides no són més que l’instrument per facilitar la cooperació
multilateral entre els Estats per a l’assoliment dels grans objectius de pau i seguretat, desenvolupament i drets humans.
Les Nacions Unides fan o deixen de fer allò que els Estats volen que facin o que deixin de fer. Crec, per tant, que
tenim l’instrument, que és un instrument millorable com tota obra humana, com tota institució social, però que,
podent ser encara molt útil, necessita una clara voluntat política que el reforci i el faci valdre.
Els interessos polítics contradictoris entre els Estats membres de les Nacions Unides han fet que aquestes hagin
declinat mantes vegades l’exercici de les seves altes responsabilitats i han evidenciat, en mantes ocasions, les seves
5

ANUE 5 d’octubre de 2020

limitacions i imperfeccions. Malgrat això, les Nacions Unides constitueixen el marc de què s'ha dotat la comunitat
internacional i, en el moment actual, no s’albiren altres marcs jurídic-institucionals que assegurin i facilitin la
cooperació multilateral entre els Estats. Segueixen sent un referent indiscutible i una Organització imprescindible i
necessària per a la seguretat, el progrés i l’estabilitat internacional.
La generalitat dels propòsits de les Nacions Unides, l’amplitud dels seus mandats, la seva representativitat i el caràcter
universal de la seva composició, i la seva àmplia estructura i experiència i, per tant, els seus avantatges comparatius,
fan de les Nacions Unides, a parer meu, l’únic fòrum universal on els interessos es poden ajustar; on les ideologies es
poden confrontar les unes amb les altres; on les civilitzacions en lloc de xocar poden barrejar-se i dialogar; on les
posicions contraposades poden reduir-se, perquè són conegudes i no marginades o ignorades.
No hi ha altra Organització que tingui la legitimitat, el poder de convocatòria i l’impacte normatiu de les Nacions
Unides. Amb totes les seves debilitats i limitacions, espill també de les situacions de correlacions de força, equilibris i
relacions de poder en la societat internacional contemporània, les Nacions Unides han de poder seguir exercint una
funció central i de lideratge.
Però enfortir les Nacions Unides i dotar-les de la necessària credibilitat i confiança requereix del consens i la voluntat
política dels seus Estats membres. Voluntat política que també pot i ha de ser impulsada des de la societat civil i les
opinions públiques internes.
Un paper cabdal al respecte pot tenir la tasca constant de promoció i difusió que fan entitats com l’Associació per a
les Nacions Unides.
La commemoració d’aquest setanta-cinquè aniversari pot constituir, doncs, una bona ocasió per seguir treballant i
avançant en aquest necessari impuls per enfortir les Nacions Unides, en un món que sabem que és imperfecte i que
no pot ser un lloc sense esperança.
Moltes gràcies.
Xavier Pons Rafols
Catedràtic de Dret Internacional Públic
Degà de la Facultat de Dretde la Universitat de Barcelona
Ex-Vicepresident de l’Associació per a les Nacions Unides
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