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La Unió Europea i l’ONU: el nostre paper dins
del multilateralisme
El dia 9 de maig es celebra el dia d’Europa, dia
que celebra “la pau i la unitat europea”. Aquesta
data

marca

l'aniversari

de

la

històrica

«Declaració Schuman», en la qual aquest va
exposar la seua idea d'una nova forma de
cooperació política a Europa, que faria
inconcebible la guerra entre nacions europees.
La proposta de Schuman es considera el
començament del que hui és la Unió Europea.

Hui en dia, a l’any 2022, caldria posar en dubte
si aquesta “pau i unitat” realment es poden
celebrar. Després d’uns anys amb amenaces
extraordinàries i situacions convulses de
pandèmia, guerra i emergència climàtica,
l’actuació conjunta de les organitzacions
internacionals és més necessària que mai. Però
quin paper tenim nosaltres, els i les joves, dins
d’aquests

entrebancs

d’organitzacions

i

relacions internacionals?
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L’any 2022 és l’Any Europeu de la Joventut,

cooperació i multilateralisme. Una coordinació

que es focalitza en la importància de la joventut

entre totes les organitzacions multilaterals

europea per a construir un futur millor, amb els

mundials, com la UE o l’ONU i un

pilars

multilateralisme inclusiu, on la societat civil i

de

l’ecologia,

la

inclusió

i

la

digitalització. Les Nacions Unides ja van

sobre tot els joves juguen un paper important.

celebrar l’Any Internacional de la Joventut al

I què podem fer? Des de la Unió Europea es

1985, amb l’objectiu de reconèixer el paper

treballa per oferir més oportunitats i igualtat, i

fonamental de la participació dels joves i de les

per assegurar a la joventut que pot participar en

contribucions valuoses que aquests poden fer.

tots els àmbits de la societat. Des del programa

Els principis que es defensaven eren la pau, el

Erasmus+ es fomenten projectes de pràctiques i

respecte pels Drets Humans i les llibertats

aprenentatge,

fonamentals i la solidaritat. Les Nacions

voluntariats i estudi fora de la UE.

Unides, de la mateixa manera que ho fa la Unió

L'Estratègia de la UE per a la Joventut se centra

Europea, consideren la joventut com una força

en tres àmbits principals d'acció, al voltant de

de

les tres paraules: Engage, Connect, Empower,

desenvolupament

amb

potencial

de

oportunitats

de

treball,

contribuir a una economia productiva.

mentre es treballa en l'aplicació conjunta entre

Un dels punts de cooperació més forts entre la

sectors. Durant un procés de diàleg 2017-2018

Unió Europea i les Nacions Unides és el de la

que va implicar joves de tota Europa, es van

defensa dels Objectius de Desenvolupament

desenvolupar 11 Objectius de la Joventut

Sostenible i l’Agenda 2030. La UE afirma estar

Europea. Aquests objectius identifiquen àrees

compromesa amb l’aplicació dels ODS en totes

intersectorials que afecten les vides dels joves i

les seues polítiques, i animen als països de la UE

assenyalen reptes:

a fer el mateix. En matèria de Joventut, el

1. Connectar la UE amb la Joventut

compromís de la UE amb l’Objectiu de

2. Igualtat de tots els gèneres

Desenvolupament Sostenible 4 sobre educació

3. Societats Inclusives

de qualitat demostra els esforços per l’alineació

4. Informació i Diàlegs constructius

de compromisos entre les dues organitzacions.

5. Salut mental i Benestar

L’educació, la igualtat, l’emergència climàtica,

6. Avanç de la joventut rural

les guerres, les amenaces sanitàries ja han

7. Treball de qualitat per a tots i totes

demostrat ser qüestions transfrontereres que

8. Aprenentatge de qualitat

calen ser abordades des d’una posició de

9. Espai i participació per a tots i totes
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10. Una Europa verda i sostenible

moment

11. Organitzacions juvenils i programes

organitzacions internacionals com la UE i

europeus
Existeixen una gran quantitat d’iniciatives i

serà

el

nostre

present.

Les

l’ONU volen escoltar-nos, ara només ens queda
parlar.

projectes de joves i per a joves a aquestes dues
grans organitzacions internacionals. Ara, és
qüestió d’involucrar-se. Els joves hem de ser

Júlia Escrivà Moreno

conscients de com d’important pot ser el nostre

Estudiant de Relacions Internacionals,

paper per a construir un futur que en algun

Seguretat i Desenvolupament a la UAB
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