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Amb motiu de l'acte de presentació a Londres de la "Campanya Mundial
per una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals",
fem una crida a tots els ciutadans i ciutadanes del món, a tots els
pobles i, especialment, als seus governants perquè impulsin un procés
de reforma amb profunditat del sistema d'institucions internacionals
que possibiliti un marc de governabilitat mundial justa i democràtica
que preservi les actuals i futures generacions de la guerra, la pobresa,
la injustícia, la tendència cap a la uniformitat cultural i la degradació
ambiental.

MMaarrcc jjuurrííddiicc gglloobbaall

Totes aquestes reformes i polítiques han d'anar acompanyades, ineludiblement, de l'enfortiment interna-
cional de la legalitat democràtica i de la capacitat per eliminar la impunitat a nivell internacional en l'àm-
bit penal, civil, econòmic, social i mediambiental. Per això, cal avançar cap a un marc jurídic mundial a
nivell universal, assegurant l'aplicació de l'actual sistema de tractats internacionals, enfortint les institucions
judicials internacionals existents, creant les que siguin necessàries en altres àmbits i aportant a totes elles els
mecanismes executius adequats i necessaris.

El sistema d'institucions internacionals també ha de tractar urgentment l'establiment d'un marc
que garanteixi la pluralitat d'informació al món.

Finalment, cal recalcar que només si la igualtat de gènere i la igualtat de participació de la dona
impregna totes aquestes propostes, avançarem cap a un altre món possible.

Londres, 1 d’Abril de 2004

Aquesta declaració recull un conjunt de propostes treballades durant els últims dos anys en el context de la "Campanya
Mundial per a una profunda reforma del Sistema d'Institucions Internacionals", dels seus actes de presentació i
consulta pública en el si de la societat civil mundial i dels contactes amb altres processos amb objectius similars, com el
Fòrum Internacional de Montreal, el Grup Facilitador Internacional sobre Finançament pel Desenvolupament, el Fòrum
Progressista Global, el projecte de Governació del Món, etc. No pretén ser una proposta tancada, sinó un punt de partida
pel debat i la difusió de propostes de reforma del sistema d'institucions internacionals, i principalment compta amb el
recolzament de:

Per més informació sobre la Campanya Mundial, visitin la pàgina web www.reformcampaign.net on podran
llegir el "Manifest per la profunda reforma del Sistema d'Institucions Internacionals", eix principal d'aquesta
Campanya Mundial. La web també permet l'adhesió oberta al manifest i a aquesta declaració amb l'objectiu de
presentar en el futur aquestes propostes a la consideració de la Assemblea General de les Nacions Unides.
Tel. +34 93 413 77 73 / Fax +34 93 413 77 77 UBUNTU - UPC - Jordi Girona 29, Nexus II
08034 Barcelona - Spain

Promogut per:

Amb el suport de:

Federico Mayor 
Boutros Boutros Ghali
Javier Pérez de Cuéllar
Mario Soares
Danielle Mitterrand 
Rigoberta Menchú  
Adolfo Pérez Esquivel
Joseph Rotblat 
Susan George 
Gertrude Mongella
Aminata Traoré
William Pace
Cândido Grzybowski
Roberto Savio
Willy Thys  
Mohammed Fayek
Edgar Morin
Samir Amin
Nadia Johnson
Jorge Brovetto
David Held
Johan Galtung
Jim Garrison
Fatma Alloo
François Houtard
John Foster
Seonghoon Lee
Miquel de Paladella  
Simon Burall
Sean O’Siochru
José Vidal-Beneyto
James E. Hug
Alex Wilks
Jorge Nieto
Lois Barber
Martí Olivella
Carlos Tünnermann
Fèlix Martí
Ricardo Díez-Hotchleitner
Mary-Wynne Ashford
Agustí Colomines
John Trent
Anaisabel Prera
Josep Ferrer
Rocío Valdeavellano
Ferran Requejo
Josep Xercavins

Fundaçao Mario Soares
France Libertés
Premi Nobel de la Pau
Premi Nobel de la Pau
Premi Nobel de la Pau
Escriptora
Advocacy for Women in Africa
African Social Forum
World Federalist Movement
IBASE
Inter Press Service
World Confederation of Labour
Arab Organisation for Human Rights
Association pour la Pensée Complexe
Forum du Tiers Monde
Women’s Environment and Development Organisation
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
LSE
Transcend
State of the World Forum
Development of Alternatives with Women for a New Era
Centre Tricontinental
North-South Institute
Pax Romana ICMICA
Global Movement for Children
One World Trust
Communication Rights in the Information Society
Collège des Hautes Etudes Européennes Miguel Servet
Centre of Concern
Bretton Woods Project
Centro Internacional para una Cultura Democrática
EarthAction
Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire
Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo
LinguaPax Institute
Emeritus President Club of Rome
Past Co-president International Physicians for the Prevention of Nuclear War
Centre UNESCO de Catalunya
University of Ottawa
Fundación para una Cultura de Paz
Universitat Politècnica de Catalunya
Jubileo
Universitat Pompeu Fabra
Sécretariat Ad Hoc du Forum UBUNTU

Fundación
Cultura de Paz

Reforma de les Institucions
Internacionals

Campanya Mundial per una 
profunda Reforma del Sistema 
d’Institucions Internacionals



1 Segons una proposta bastant estesa, es podria treballar cap a la creació d'una assemblea parlamentària, que partici-
paria en l'establiment de normes internacionals, i podria fer recomanacions i exercir control parlamentari sobre altres òrgans
del sistema.  

2 A exemple del funcionament d'una de les més antigues institucions internacionals ,la Organització Internacional del Treball,
es podrien crear assemblees específiques que garanteixin la participació dels diferents nivells de govern i dels actors de la
societat civil, entesa en un sentit ampli, a les institucions que les incumbeixen. 
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CCoonntteexxtt

El procés de globalització augmenta la interdependència dels problemes mundials i la bretxa entre riquesa i
pobresa. Els mercats són cada vegada més globals però la influència de les institucions polítiques necessàries
pel seu funcionament democràtic, equitatiu i eficaç disminueix cada dia més. Estem presenciant la expansió de
polítiques aplicades per les institucions econòmiques globals que fan prevaler el mercat i les grans corporacions,
en detriment d'aquelles que promouen un desenvolupament humà sostenible com les previstes a les cimeres
de les NU dels anys 90 i del mil·leni.

El debilitament i la marginació dels sistema d'institucions internacionals en temes de pau i seguretat ha conduït
a l'ús unilateral de la força en els últims esdeveniment bèl·lics (com en el cas de la guerra a l'Iraq). Enlloc de
promoure la resolució dels conflictes mitjançant processos i normes establertes a través de les NU, s'imposen
els interessos de la principal potència mundial a través de la superioritat militar, promovent encara més la vio-
lència per tot el món.  

L'actual sistema d'institucions internacionals, creat fa més de 50 anys (un fet positiu per la història de la human-
itat), pateix deficiències importants que no li permet enfrontar-se a aquests gravíssims problemes actuals. Per
tant, és necessari reformar les institucions internacionals perquè ara puguin tornar a contribuir a
la creació d'un món més just, equitatiu, divers, sostenible, lliure i pacífic i perquè garanteixin la
implementació de noves polítiques que persegueixin els grans objectius de la democràcia global i
la promoció dels drets humans, la pau i la seguretat a tot el món, el desenvolupament humà
sostenible i la diversitat cultural, així com el marc jurídic global.

DDeemmooccrrààcciiaa  gglloobbaall  ii  ddrreettss  hhuummaannss  

La democratització de les institucions internacionals és una de les prioritats del procés de reforma. Les insti-
tucions internacionals haurien d'actuar d'acord amb els diferents interessos, necessitats i aspiracions de tots els
ciutadans del món, cosa que implica una redistribució justa del poder entre els països del nord i del sud, així
com posar en marxa noves possibilitats efectives de representació i participació dels ciutadans, de la societat
civil, dels diferents nivells de govern etc. als fòrums i a les institucions internacionals. La transparència, la ren-
dició pública de comptes, la desconcentració de poders i el principi de la subsidiarietat han de ser caracterís-
tiques fonamentals d'aquesta democratització. No obstant això, la democratització no afecta només a les qües-
tions de procediment, sinó que també requereix el respecte i la promoció dels drets fonamentals dels ciutadans,
recollits a la declaració universal de Drets Humans i al seu desenvolupament.

És necessari que els ciutadans del món gaudeixin de representació directa a les institucions inter-
nacionals1, i no només la tinguin els estats a l'Assemblea General de les NU. L' A.G de NU hauria
d'evolucionar, amb la progressiva unificació de les altres assemblees i conferències generals exis-
tents fins a tenir un paper central en el sistema, autoritat per adoptar resolucions obligatòries i un
control efectiu sobre els altres òrgans, agències, fons, programes i institucions del sistema.  

Tots els actors de l'escena mundial han de tenir una participació efectiva a les institucions inter-
nacionals2 i s'haurà de tenir en compte diverses formes de representació per a cada una d'elles.

PPaauu  ii  sseegguurreettaatt

Les institucions internacionals han de millorar substancialment la seva capacitat per prevenir conflictes i man-
tenir la pau. Per aconseguir tal objectiu, és necessari de treballar cap a un sistema col·lectiu de seguretat
humana que aconsegueixi la progressiva desmilitarització i la utilització de mecanismes judicials, d'arbitratge,
etc.  per a la resolució de conflictes. Els òrgans encarregats de dirimir els temes de pau i seguretat han de rec-
ollir de forma equilibrada les perspectives de tot el món i tenir capacitat per fer complir les seves decisions. 

Per aconseguir tal objectiu, l'actual consell de seguretat s'ha de reformar, i hauria de quedar sota
la supervisió real de l'A.G de NU, per tenir una composició representativa de totes les regions del
món. És necessari de limitar l'ús del vet a determinades qüestions, amb la voluntat d'evolucionar
cap a la seva abolició i cap a un sistema de majories qualificades en qüestions de gran rellevància.

Aquestes reformes haurien de possibilitar la resolució efectiva de tots els conflictes, el desenvolu-
pament de mecanismes efectius de prevenció de conflictes - amb la participació d'organitzacions
regionals - i l'existència d'una força de pau efectiva mundial. Tot això ha d'anar acompanyat d'un
procés global de desarmament (especialment, de l'armament no convencional, però en general de
tot tipus) amb la definitiva recuperació d'un clima de confiança entre tots els països del món.

DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  hhuummàà  ssoosstteenniibbllee  ii  ddiivveerrssiittaatt  ccuullttuurraall

Les institucions internacionals també han de millorar la seva capacitat de gestió macroeconòmica global mit-
jançant polítiques econòmiques, comercials, socials i ambientals que tinguin en compte els interessos
del tot el món, i especialment els del més dèbils. Per ser capaços de solucionar els greus problemes de la pobre-
sa i la desigualtat al món, totes aquestes polítiques s'han d'abordar de forma integrada i coordinada i han de
quedar supeditades a la primacia dels drets humans. És imprescindible establir una jerarquia a la legislació inter-
nacional que promogui la coherència entre les polítiques econòmiques i els drets socials i les problemàtiques
mediambientals.

Per obtenir aquests propòsits, s'han de posar en funcionament mecanismes de coordinació de polí-
tiques financeres, econòmiques, socials i ambientals globals. Una proposta que rep un recolza-
ment ampli de diferents sectors és la de reformar l'actual ECOSOC (Consell econòmic i social) per
convertir-lo en un Consell de Seguretat Econòmic, Social i Ambiental amb autoritat efectiva sobre
les agències, fons i programes de NU, les Institucions de Bretton Woods i la Organització Mundial
del Comerç. El Fons Monetari Internacionals i el Banc Mundial haurien de retornar els seus man-
dats originals (equilibri monetari i macroeconòmic mundial- FMI; reconstrucció i desenvolupa-
ment- BM), establir un procés de presa de decisions democràtic i quedar efectivament integrats
dins del marc de NU. La Organització Mundial del Comerç s'ha de tornar a fundar en el si de les NU
i, juntament amb la UNCTAD, ha de dissenyar polítiques comercials mundials apropiades per pro-
moure els DH i les regulacions socials i ambientals globals. En aquest context, les NU s'han d'en-
frontar urgentment amb l'establiment d'un marc regulador dels fluxos financers mundials.

Aquestes reformes haurien de possibilitar la solució definitiva del problema del deute extern, elim-
inar els paradisos fiscals, establir mecanismes de cooperació fiscal mundial i taxes globals, així
com promoure l'augment de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament. Tot plegat permetria cofinançar
el funcionament de les institucions internacionals i establir fons de cohesió mundials pel desen-
volupament. Només d'aquesta manera es podrà garantir el compliment dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·leni i promoure un autèntic desenvolupament humà sostenible que pre-
servi tant el patrimoni com la diversitat ambiental i cultural del planeta.


