
L
a creació de les Nacions
Unides s’ha d’entendre
com el resultat de l’es-
forç col·lectiu que la co-
munitat internacional va

dur a terme per deixar enrere la de-
vastaciósocial, econòmica ihumani-
tària provocada per un dels episodis
més cruents i foscos de la història
contemporània, la Segona Guerra
Mundial. Aquesta transcendent fita
va ser possible gràcies a la voluntat
de diferents estats que des de
laDeclaració deSt. Jamesdel
1941 es van anar sumant pro-
gressivament a un projecte
polític d’abast global per ga-
rantir la pau i la seguretat
mundial, i els valorsde laqual
avui hem de reivindicar ben
alt: llibertat, progrés social i
dignitat humana; la base per
edificarunmónmillor.
La Carta Fundacional de

l’ONU, que va entrar en vigor
fa 75 anys, ha servit per evitar
els enfrontaments bèl·lics a
granescalaentre lesgrans su-
perpotències –a excepció de
la guerra freda que ha durat
diversesdècades–ihadecon-
tinuar sent un mirall en el
qual projectar les solucions
que exigeixen els actuals rep-
tesdecaràcter transfrontererquete-
nim al davant, com el terrorisme, la
corrupció, la violència de gènere en
totes les seves formes, el tràfic d’és-
sers humans, els moviments migra-
toris o l’emergència climàtica.
Actualment, les terribles conse-

qüències de la irrupció de la pandè-
mia–amésdelesepidemiològiques–
hanposatenriscalgunsdelsavenços
aconseguits enels últimsanys enha-
ver agreujat importants problemes
no resolts com la discriminació, la
pobresa infantilo ladificultatperob-
tenir accés en condicions dedignitat
aserveistanelementalscoml’educa-
ció, la sanitat o l’habitatge en deter-

minades regions del planeta. Davant
d’aquests desafiaments, els 193 paï-
sos que avui formen part de l’ONU
han de recuperar l’esperit que els va
portaraintegrar-s’hiper,desdeldià-
legiambaudàcia, treballarconjunta-
ment per un noumodel de governa-
mentqueimpulsideformadefinitiva
els Objectius de Desenvolupament
Sosteniblede l’Agenda2030.
En aquest sentit, l’assumpció de

compromisosenelmarcd’unaestra-
tègia global no ha de ser entesa per
part dels estats comuna renúncia de
la seva sobirania, sinó com una ma-
nera d’adaptar-se als avatars d’un
mónqueavança iéscadavegadamés
complex i hiperconnectat. Precisa-
ment, al gener del present any es va
engegar la campanyaONU75 amb la
finalitat d’iniciar una conversa a es-
cala global en la qual els pobles po-

guessin expressar la seva voluntat i
definir les prioritats que cal tractar
necessàriament sota l’òptica del
multilateralisme, reforçant així la
cooperació internacional i la diplo-
màcia entre els governs enquè es re-
colza laCarta.
En el marc d’aquest debat els re-

presentantsde la comunitat interna-
cional, reunits en una trobada d’alt
nivell celebrada el 21 de setembre
passat, vanexpressar la sevapreocu-
pació per la falta demés coordinació
a l’hora d’afrontar les vicissituds
abans apuntades, i molt especial-
ment en la lluita contra la Covid-19,
en la qual han prevalgut polítiques

unilateralsquehanrevelat sensdub-
te ser insuficients per contenir la
propagació d’una malaltia que no
atén els tradicionals límits de les
fronteres i jurisdiccions.
Lesmesures de confinament i dis-

tanciament social adoptades, encara
que justificades per a la protecció de
lasalutpública,hantingutunimpac-
te sense precedents en drets indivi-
duals tan importants com el de la
lliure circulació i han limitat greu-
ment l’activitat comercial i laboral
en molts sectors, raó per la qual, ara
més quemai, els partits polítics amb
representació parlamentària han de
buscar,desdelconsens, lessolucions
queconvenenalpaís ia laciutadania,
eludint l’enfrontament i ladiscòrdia.
Aquesta insòlita situació ens ha

servitperreflexionarsobrelaimpor-
tància de vigoritzar aquells serveis

essencials que formen part
del contingut ineludible d’un
autèntic Estat de benestar, i
com la tecnologia té avui un
sentit estratègic, no sols per
assegurar la continuïtat
d’aquests serveis, sinó per
fer-los extensibles a tota la
població en condicions
d’igualtat.Així,elspoderspú-
blics han de preservar el bon
ús que s’ha de fer de la tecno-
logia i evitar que aquesta ser-
veixi de suport per a la mani-
pulació,elsdiscursosd’odi i la
desinformació, l’única finali-
tat de la qual és encoratjar la
desconfiançade la ciutadania
i l’escepticisme sobre les so-
lucions aproblemesglobals.
Els rebrots que s’estan pro-

duint de manera generalitza-
da en lamajoria dels estats exempli-
fiquen tràgicament com de necessà-
ria resulta avui la coordinació dels
governssota laguiadel’Organització
de lesNacionsUnides per, en parau-
les del president francès, Emmanuel
Macron, superar “la por de l’empo-
derament i la narrativa de la impo-
tència” i passar a un “multilateralis-
medels fets” que eviti la polarització
política i tingui comapremissa la di-
versitatperbuscar la igualtata través
d’accions en defensa dels drets hu-
mans.c
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Els poders públics han
de preservar el bon ús

que s’ha de fer de
la tecnologia
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