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1. INTRODUCCIÓ

Una de les propostes de la Campanya Mundial per una profunda Reforma del Sistema d'Institucions
Internacionals és promoure el pensament i l'anàlisi de la societat civil mundial en relació amb idees i pro-
postes per tal de reformar les institucions, a més de promoure un diàleg intersectorial a escala mundial
sobre la necessitat i la naturalesa d'aquesta reforma. Es tracta, doncs, d'establir un diàleg dual. D'una
banda, entre els actors de la societat civil i, d'altra banda, entre la societat civil i altres actors de l'esce-
nari internacional, com ara les institucions internacionals, els diferents nivells de govern, el món
empresarial, el món parlamentari, etc. 

L'organització d'una sèrie de "Presentacions i consultes globals" respon a la voluntat de presentació i dià-
leg, convertint-se així en claus per a la divulgació del coneixement i la interacció de campanyes de tots els
camps. 

Aquest és l'informe del primer d'aquests esdeveniments i, més específicament, el primer informe d'una sèrie
de consultes regionals que intentaran analitzar i debatre el paper de cada regió (continent) en un procés
de reforma del sistema internacional, especialment des dels punts de vista acadèmic i de la societat civil
de cada regió.

Preguntes adreçades en la primera Consulta Europea:

. És Europa una experiència regional per a una política global? 

. Fins a quin punt la UE representa una font d'idees sobre la governabilitat global i regional en  
un món cada cop més globalitzat?  

. En un procés global de reforma, quines lliçons cal que Europa aprengui i quin paper cal que jugui?  

. I més específicament, quines són les propostes europees per reformar les institucions internacionals?
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2. PARTICIPANTS A LA 1ª CONSULTA EUROPEA
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El paper d’Europa en la reforma de l’ONU i altres institucions internacionals

John Foster Investigador principal, The North-South Institute, Ottawa. Membre del Comitè
Organitzador de la Campanya Mundial per la Reforma de les Institucions
Internacionals. Expresident del consell d'administració d'Oxfam Canadà.
Coeditor i autor de Whose World Is It Anyway? Civil Society, the United Nations
and the Multilateral Future.

Lucio Levi Professor de política comparativa a la Universitat de Torí. Membre del Comitè
Executiu del Moviment Federalista Mundial.

Federico Mayor President de la Fundació per a una Cultura de la Pau. Fundador d'UBUNTU -
Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil i de la Campanya Mundial per la
Reforma de les Institucions Internacionals. Professor de bioquímica a la
Universitat Autònoma de Madrid. Exdirector general de la UNESCO. Exministre
d'Educació a Espanya, diputat al Parlament europeu i al Parlament espanyol.
Membre de l'Acadèmia Europea i del Club de Roma.

Antonio Papisca Professor de dret internacional i responsable de la Càtedra UNESCO per als
Drets Humans, la Democràcia i la Pau a la Universitat de Pàdua. Director del
Centre de Drets Humans i Drets dels Pobles a la mateixa universitat.
Cofundador del Màster Europeu de Drets Humans i Democratització. President
de l'Associació Internacional d'Estudis Europeus.

Cyril Ritchie President de la Conferència de la Societat Civil Mundial (1999). President del
International Environment Liaison Centre. President de la Federació
d'Institucions Internacionals de Ginebra. Membre del Comitè organitzador de la
Campanya Mundial per la Reforma de les Institucions Internacionals.

Cora Weiss Presidenta de la Crida per a la Pau de l'Haia i de l'Oficina Internacional per a
la Pau (IPB). Directora adjunta de la Peace Boat's Global University, Presidenta
d'Honor del Comitè de Formació sobre les Nacions Unides. Membre del Council
on Foreign  Relations, del NGO Commitee on the Status of Women i del
Women's Foreign Policy Group. Membre del Comitè organitzador de la
Campanya Mundial per la Reforma de les Institucions Internacionals.

Josep Xercavins Coordinador del Secretariat d'UBUNTU - Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat
Civil i de la Campanya Mundial per la Reforma de les Institucions
Internacionals. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i fundador
de la Càtedra de la UNESCO per al Desenvolupament Sostenible a la mateixa
Universitat.

El públic que va assistir i participar al debat incloïa parlamentaris italians, representants d'ONGs, acadè-
mics (com ara Richard Falk) i estudiants universitaris.
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3. "REFORMA DE LES INSTITUCIONS GLOBALS: LLIÇONS DEL
PROCÉS EUROPEU"
PONÈNCIA PRINCIPAL A CÀRREC DEL PROFESSOR ANTONIO PAPISCA
Representant de la Càtedra UNESCO per als Drets Humans, la Democràcia i la Pau
Universitat de Pàdua 

La transició difícil cap a un nou ordre mundial més humà i sostenible es pot representar amb la metàfora
d'un part, en el nostre cas, un naixement amb molts problemes. Qui hauria de néixer, és a dir, el resultat
de la transició, és més que un simple desig, és ja un mapa ben recognoscible.

Amb això vull dir que l'ordre mundial que necessitem ja existeix com a projecte, la identitat del qual podem
reconstruir utilitzant parts que ja existeixen. En altres paraules, no hem d'imaginar l'infant, sinó que l'hem
d'ajudar a viure i a créixer.

Una altra metàfora és la d'un mosaic: no podem crear-lo sense les tessel·les. Les tessel·les hi són, però el
mosaic no apareixerà si no hi ha algú que les ordeni.

Amb aquesta doble metàfora vull destacar que els elements clau d'un ordre mundial estable i sostenible
existeixen (em refereixo al paradigma moral i jurídic dels drets humans internacionalment reconeguts, al
Dret Internacional arrelat a la Carta de les Nacions Unides, a les institucions multilaterals, als actors, a les
circumstàncies històriques), però el resultat coherent encara no ha aparegut perquè l'actor polític que té
la capacitat inherent d'ordenar les tessel·les no és prou valent per encarregar-se d'aquesta tasca, en pri-
mer lloc fent visible el model d'un ordre mundial.

Insisteixo en la necessitat de fer visible aquest projecte, de fer que la gent s'adoni que no anem a les pal-
pentes, que és possible resistir a la ideologia del determinisme de la Realpolitk, que a la segona meitat del
segle XX hi ha hagut assoliments positius (epifanies de bona governabilitat global) que no seria raonable
deixar córrer.

I encara hi afegiria una tercera metàfora. A la dècada dels quaranta del segle passat, va tenir lloc una sem-
bra generosa i amb visió de futur de principis universals: especialment, la Carta de les Nacions Unides, la
Declaració Universal dels Drets Humans, l'Organització de les NU i el sistema d'agències especialitzades de
les NU. Podríem dir que el planeta és com una casa amb un munt d'aparells domèstics útils i d'instal·lacions
sofisticades que no s'aprofiten correctament.

A mitjans del segle passat va començar una revolució centrada en l'home, que ja ha canviat l'ADN del sis-
tema mundial: avui dia, ningú no diria, almenys com a principi, que el principi del respecte de la dignitat
de l'home s'ha de subordinar a la sobirania de l'estat. L'apartheid i el colonialisme es perceben com a tabús;
la seguretat i el desenvolupament son entesos cada cop més com la seguretat del poble i el desenvolupa-
ment del poble; la unilateralitat, tot i que destacat pel lideratge de les superpotències, es considera inna-
tural i costosa tan moralment com econòmicament. 

Davant d'una situació que provoca no només conflictes i confusió, sinó també moltes oportunitats, ens
podem preguntar si la Unió Europea és l'actor polític que pot recopilar i ordenar les tessel·les del mosaic,
de portar l'infant al món, de fer que els aparells domèstics funcionin.

La gran tasca consisteix a compilar les llavors i els fruits de la sembra fèrtil de valors universals en una
estratègia coherent de construcció de la pau mundial, és a dir, desenvolupar i millorar aquesta herència
comuna.

Per fer front a aquest repte, calen dos tipus de recursos de poder per a l'actor candidat: coherència i atrac-
ció morals, i capacitat de governabilitat. Vull dir que es demana a l'actor que prediqui amb l'exemple. És
aquest el cas de la Unió Europea? Intentaré donar una resposta comprensible articulant-la en diferents "lli-



7

El paper d’Europa en la reforma de l’ONU i altres institucions internacionals

çons" obtingudes de l'evidència empírica de més de cinquanta anys de funcionament del sistema d'integra-
ció europeu. Enfocaré aquestes lliçons com a significatives per a tota la comunitat internacional. Destacaré
els aspectes positius, fent l'enorme suposició que la UE hauria de ser més consistent i coherent tant ad intra
com ad extra del seu propi sistema.

Primera lliçó:
El procés d'integració europea és un exemple convincent de com és possible construir una pau duradora
entre els estats, els pobles i les entitats religioses que durant molts segles han lluitat entre si. La principal
variable independent de tots els processos globals és la voluntat ferma d'un grup de líders polítics amb visió
de futur que comparteixen el mateix conjunt de valors morals i el mateix enfocament operatiu.

Segona lliçó:
El sistema europeu és un laboratori viu d'aprenentatge recíproc entre diferents sistemes polítics i cultures.
Aquest és un camp real de diàleg intercultural en un context històric molt complex.

Tercera lliçó:
El sistema europeu és un laboratori de governabilitat multi i supranacional que es basa en el principi de la
subsidiarietat, tant territorial com funcional. Podríem dir que el sistema està demostrant que és capaç de
dur a terme la doble tasca de "desenvolupament de l'agenda" i "creació d'institucions", per tal de cobrir de
forma adequada les necessitats de governabilitat resultants de la crisi de les "capacitats" i de la "forma"
estatals (crisi estructural de statehood tradicional) i de la pràctica democràtica. La crisi és el resultat de
l'impacte polític de la globalització que priva els estats del poder de decisió en molts camps i de l'espai en
què es pot dur a terme una democràcia significativa. La Unió Europea és el sistema extranacional en què,
de fet, es duen a terme les formes de governabilitat (o encara millor, de statehood) més noves i més sofis-
ticades.

Quarta lliçó:
El sistema europeu realitza una experiència pionera de democràcia internacional, i vull dir de democràcia
transnacional genuïna, com ara:

1. La legitimació d'institucions polítiques supranacionals mitjançant l'elecció directa d'un cos 
parlamentari.

2. La participació d'organitzacions i grups de la societat civil en el procés de presa de decisions a 
escala supranacional. En aquest cas, s'observen resultats significatius del desenvolupament del 
currículum.

Al principi de les Comunitats Europees, no hi havia ni eleccions ni una participació fisiològica de la socie-
tat civil. Gradualment, el sistema europeu va passar d'una "Assemblea Parlamentària" a un "Parlament" real,
i d'una pràctica de pressió limitada a poderosos grups amb interessos econòmics a l'ampliació dels canals
d'accés per a les organitzacions de la societat civil, incloses les entitats governamentals locals.
Concretament pel que fa a la participació, tenim dos resultats institucionals: la creació de la Comissió de
Regions i de Poders Locals i l'inici de l'anomenat "diàleg civil", que complementarà el "diàleg social" ja esta-
blert.

Cinquena lliçó:
La Unió Europea està metabolitzant el paradigma internacionalment reconegut dels drets humans dins i fora
del seu propi sistema. Els Estats membres de la UE compleixen totalment, com a mínim des d'un punt de
vista formal, els requisits dels drets humans, l'estat de dret i els principis democràtics. Però això es va con-
siderar insuficient per a l'arquitectura institucional holística de la UE, en la qual es prenen diàriament tan-
tes i tan importants decisions. Ara comptem amb la Carta de Drets Fonamentals de la UE, que va aconse-
guir ser inclosa al "Tractat Constitucional" i després la "constitucionalització" completa del sistema. A més
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a més, la UE advoca visiblement per l'eficàcia del Dret Internacional arrelat a la Carta de les NU, i espe-
cialment pel Dret Internacional dels Drets Humans i per "l'estat de dret internacional", tal com ho destaca
el Secretari General de les NU. La UE ha establert la pràctica de la "clàusula dels drets humans" als trac-
tats amb tercers països i va fer campanya (oralment i amb una enorme ajuda econòmica) per a l'establi-
ment i l'entrada en funció del Tribunal Penal Internacional. Aquests són bons indicadors de la defensa dels
drets humans.

Sisena lliçó:
La Unió Europea està ampliant gradualment tant el concepte com la pràctica de la ciutadania. El Tractat
de Maastricht va establir la "ciutadania europea" com un conjunt de drets addicionals als dels ciutadans dels
Estats membres de la UE: és una ciutadania ampliada, és clar, però sempre ad excludendum alios. La Carta
de drets fonamentals de la UE, proclamada a Niça el desembre del 2000, considera els individus com a
"éssers humans" (personnes humaines), no com a "ciutadans registrats" d'un estat determinat. De ben segur,
aquesta nova aportació (la ciutadania ad includendum) desafia l'enfocament discriminatori de la "ciutada-
nia europea" original. A més a més, des d'aquest punt de vista, el procés d'integració europea demostra que
és un laboratori de canvi estructural segons les necessitats ètiques universals, finalment un exemple per a
tot el món.

Setena lliçó:
La "forma convencional" del procés de creació de les institucions està estretament vinculada amb la lliçó
democràtica integral resultant de la UE. Fins ara hem vist dues experiències de la "Convenció Europea", la
primera sobre els drets humans (amb la Carta de la UE com a resultat), i la segona sobre el futur de la UE.
La lliçó diu que, per tal d'aconseguir alguns objectius importants, cal complementar el procés de presa de
decisions supranacional (cimeres) amb més aportacions, inclosos els actors més significatius del joc de la
subsidiarietat. El valor intrínsec de la "Convenció" resideix en la magnitud i la varietat de la pertinença,
que permet l'agrupació i la creació, mitjançant la participació d'una àmplia tipologia d'actors, tant d'idees
com de legitimitat.

Segurament podríem descobrir d'altres lliçons, però totes les mencionades són suficients per fer del procés
d'integració europea un exemple impressionant per a tots i de la Unió Europea un actor creïble en la polí-
tica mundial. Però l'actor encara no té la capacitat d'utilitzar aquestes lliçons com a recursos de poder que,
sense cap dubte, són molt legítims: la manca d'una "veu única" europea en la política mundial, malgrat el
fet que la UE té una moneda única, indica prou bé una deficiència persistent, exasperant. Perquè les lli-
çons són un bumerang per a la UE en el sentit que ha de complir les expectatives externes d'eficàcia polí-
tica a més de les expectatives internes de més coherència i consistència.

En el sistema mundial, s'insta la Unió Europea a que abordi la magnitud dels seus avenços. Té el deure moral
d'actuar d'aquesta manera, com un poder marcat per la integració dels drets humans en totes les polítiques
i accions, la creació de la pau i la democratització.

En aquest moment, s'hauria de prioritzar l'ordenament de les tessel·les del mosaic mundial, tenint en comp-
te que al darrere de la desregulació econòmica hi ha una estratègia de desregulació institucional, cosa que
significa minar el sistema de multilateralisme organitzat, de jurisdicció penal supranacional, de seguretat
col·lectiva i de transnacionalisme sense ànims de lucre. També cal tenir en compte que el destí del (nou)
dret internacional està estretament vinculat amb el destí de les Nacions Unides, del multilateralisme i de
la totalitat del sistema d'organització internacional. Si hi renunciem, no tindrem mai la maquinària adequa-
da per aplicar els drets humans i perseguir objectius de seguretat col·lectiva, ni un lloc adequat per ampliar
la democràcia.

Aleshores, quina és la tasca de la UE especialment pel que fa al futur de les NU? 

Com a prioritat, la Unió Europea hauria d'adoptar i complir el que anomenaria "l'opció preferencial per a
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les Nacions Unides". A l'agenda internacional de la UE, el primer punt hauria de ser l'enfortiment i la demo-
cratització de les Nacions Unides, per tal de deixar clar que la democratització de les NU en milloraria el
rendiment.                                                                                                                                    
La democratització de les NU s'hauria de concebre com un procés que de forma urgent:

. proporcioni més representativitat al Consell de Seguretat, cosa que, cal esperar, reorganitzi la 
pertinença de forma regional; 

. estableixi una Assemblea Parlamentària de les NU, com a una segona Assemblea General de les 
NU, i un Fòrum de la Societat Civil Global permanent; 

. millori el paper tant de les ONGs com de les institucions governamentals locals;

. reforci les funcions del Consell Econòmic i Social per tal de perseguir objectius de justícia social,
inclosa la capacitació de la maquinària dels drets humans de les NU; 

. estableixi unes forces de l'ordre de les NU permanent (amb funcions tant civils com militars);

. ampliï l'autoritat del Tribunal Penal Internacional i li doni més poder mitjançant recursos humans
i materials.

Si tenim en compte que es tracta d'aspectes prioritaris a l'agenda operativa de la Unió Europea, com els
podem fer creïbles i com podem fer que realment funcionin, amb quins mitjans i amb quins mètodes?

Si tenim en compte el treball inútil que han dut a terme diversos grups de treball interns de l'ONU sobre la
reforma de l'ONU l'última dècada, m'atreviria a suggerir (només) una iniciativa principal destinada a pro-
porcionar aportacions raonables i plurals, i un dinamisme realment constitutiu a la reforma global que es
comprometi a fer el següent: la UE hauria de proposar un enfocament del desenvolupament de l'ONU amb
l'esquema de la "Convenció" ("Nosaltres, els Pobles…"), establint a continuació una "Convenció Universal per
l'enfortiment i la democratització de les Nacions Unides".

Aquest "cos" ad hoc no seria un simple "grup de treball", sinó una entitat constitutiva real, amb l'autoritat
per redactar un conjunt coherent de propostes formals. D'aquesta manera, hauria de ser possible superar
el que fins ara ha demostrat ser l'obstacle real del procés de reforma, que és un enfocament intergoverna-
mental estricte, exclusiu, autosuficient i finalment estèril.

L'hauria de designar l'Assemblea General de les NU (s'evitaria el poder de veto i no s'afectaria la Carta de
les NU). 

La pertinença seria la següent: 

.estats membres de les NU, per agrupacions regionals;

.representants de les institucions del sistema de les NU;

.representants de les organitzacions "regionals";

.representants dels parlaments nacionals (mitjançant la Unió Interparlamentària?);

.representants de les institucions governamentals locals (IULA+United Cities?);

.representants de les xarxes d'ONG;

.observadors permanents (la Santa Seu...).

Caldria crear un lloc web ad hoc obert a les aportacions de la societat civil i els medis acadèmics.
La Convenció Universal de les NU hauria de traslladar el seu resultat formal a l'Assemblea General.
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4. INFORME DEL DR. JOHN W. FOSTER
Investigador principal, The North-South Institute, Ottawa, i membre del Comitè Organitzador de la
Campanya Mundial.

Implicacions d'aquesta consulta: comentaris concloents
Els organitzadors d'UBUNTU d'aquesta valuosa sessió han acceptat un risc especial deixant que un extraeu-
ropeu ofereixi les conclusions de la sessió. Tots plegats hem pres notes del que hem sentit, del més desta-
cat d'aquesta valuosa sessió. A continuació us exposaré les meves notes.

Temes comuns

Hi ha hagut molts "fils" que han vinculat les presentacions i els comentaris des de la base. Potser no s'han
adoptat de forma universal, però hi ha una convergència significativa:

. La necessitat urgent de reforçar les NU i el sistema general de governabilitat global.

. "La centralitat i preeminència dels drets humans (incloses totes les dimensions d'igualtat de 
gèneres), la pau i la democràcia.

. "L'oportunitat de reforma a escala multilateral de l'ús de la rica experiència d'Europa; no només
de la UE sinó també el Consell d'Europa i molt més, així com el reconeixement del fet que molts
desitgen que Europa sigui una alternativa a l'hiperpoder.

Algunes dimensions específiques:

Una batalla fonamental:
Vull començar destacant un aspecte que el professor Papisca ha comentat en la seva intervenció, però que
potser no s'ha ressaltat suficientment, que és el comentari sobre la desregulació, no només de la vida
comercial, sinó també de la vida política, l'atac de les normes democràtiques i de l'estat. 
Vivim en una situació no només de desregulació, sinó de reregulació amb noves condicions. D'una banda
tenim les NU i el sistema de normes i estàndards, de tractats dels drets humans, estàndards laborals i
acords mediambientals. D'altra banda tenim l'agressiva "mission creep" de l'Organització Mundial de
Comerç. Aquesta última, en realitat, no imposa la desregulació sinó la regulació de tota la resta pel que fa
a l'harmonia amb la llei i la pràctica d'interès comercial. 

La batalla entre la llei i les normes internacionals establertes mitjançant els processos de les NU i la impo-
sició de la compatibilitat comercial continua de conferència en conferència, de negociació en negociació.
Resulta especialment evident en la lluita entre la preeminència del dret a la salut i la imposició de la pro-
tecció empresarial per a TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), així
com la llarga batalla per l'accés a medicaments per tal de salvar la vida dels malalts de SIDA i altres malal-
ties. És evident en la batalla per la protecció cultural, la diversitat cultural mencionada per Federico Mayor.
El meu propi govern proposa un acord al qual donen suport una sèrie de governs europeus per tal d'obrir-
se camí cap a la cultura de l'OMC. La Via Campesina proposa obrir-se camí cap a l'agricultura. Alhora que
algunes àrees significatives es podrien apartar o protegir de l'OMC, s'hauria d'integrar aquesta organització
a les NU, sota la direcció de les seves normes i l'autoritat de la seva governabilitat.

Aquesta batalla, i la necessitat de defensar la preeminència de les normes i els acords internacionals sobre
drets humans, medi ambient, gèneres, pobles indígenes, etc., ha de ser bàsica en les prioritats de tots
aquells que estan a favor de la governabilitat global, que servirà la humanitat i l'interès públic.

Propostes pràctiques:
Cora Weiss ha indicat com un grup amb una visió pot potenciar la política de les NU sobre gènere, pau i
seguretat. I n'hi ha moltes, de portes obertes. Cyril Ritchie ha enumerat els precedents extremament relle-
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vants de la història del Consell d'Europa. Tots dos han destacat la importància de subratllar i reforçar els
precedents i les pràctiques relatives a les relacions de la societat civil amb les institucions globals. Als seus
exemples hi afegiria el de la col·laboració entre les organitzacions de la societat civil i certs governs que
en l'ultima dècada han assolit tant el Tractat de les Mines Antipersones com el Tribunal Penal Internacional.
Això s'ha assolit en contra d'una oposició significativa, però amb un efecte que modifica el terreny global.

Tots som conscients que, tot i que aquests exemples d'avenç són significatius, la urgència i el caràcter trans-
fronterer dels reptes globals (malalties, degradació ambiental, pobresa) són tals que cal desenvolupar
processos democràtics més ambiciosos i eficaços per tal d'actuar.

Un altre recordatori d'aquesta sessió ha estat que, sovint, el canvi per a les organitzacions de la societat
civil ha de començar "a casa". Ens hem d'assegurar que les nostres polítiques i pràctiques, en especial les
relatives a gènere, minories, transparència, participació i rendiment de comptes ofereixen una alternativa
positiva.

Per últim, i això és de la més gran importància, hem recordat que el suport econòmic és absolutament
essencial per a una governabilitat global eficaç i adequada de les NU. Malgrat això, ningú no ha esmentat
el principi del sistema tributari universal ni les propostes de les últimes dècades de finançament global mit-
jançant el sistema tributari universal. Es podrien aconseguir fons per al desenvolupament de les NU i el
desenvolupament global mitjançant impostos en les transaccions monetàries internacionals (tassa Tobin),
les emissions de carboni o el transport aeri. Si som seriosos, hem d'afrontar i fer avançar aquest principi i
aquestes aplicacions pràctiques.

Democràcia a escala global: és hora d'avançar:
Tot i que donen suport a les NU com a l'instrument central de governabilitat global, els participants han
deixat clar que les NU tal com la coneixem es pot millorar per aconseguir els reptes globals i les necessi-
tats democràtiques.

Hi ha un desig de veure el desenvolupament d'un parlament global, basat en el fons en la participació uni-
versal, la ciutadania global. És clar que aquest desig no es veurà acomplert mitjançant una relació entre
la Unió Parlamentària Internacional i les NU.

La proposta del professor Papisca d'una conferència constitucional global i general és un pas inicial neces-
sari i extremadament pràctic. El debat global intergovernamental de governabilitat s'ha obstaculitzat
pràcticament des de la resposta inicial a la Comissió sobre Governabilitat Global (Our Global Neighborhood,
1995). Fa temps que s'hauria d'haver fet una conferència de seguiment intersectorial i amb una base ampla.

De forma molt més modesta, les NU podria convocar (tenint en compte el precedent del Fòrum d'ONG del
Mil·lenni) una assemblea de la societat civil permanent, amb criteris flexibles però clars per a l'elegibilitat
i l'assistència per a una participació total de les nacions i les poblacions més pobres. Això aportaria una
major profunditat i coherència en el desenvolupament de polítiques per part dels les organitzacions de la
societat civil, una veu civil global que podria parlar als esdeveniments de l'Assemblea General, al Consell
Econòmic i Social (ECOSOC) i al Consell de Seguretat, i facilitaria la participació de les organitzacions de
la societat civil al debat de les "regles del joc" de la governabilitat global.

Aquesta sessió ha estat rica en propostes pràctiques i en el coneixement de precedents en què es pot basar
la seva aplicació. Tal com ens ho ha recordat Cora Weiss, hi ha molt per fer, existeixen moltes oportunitats
a les NU i al seu voltant, sempre que hi hagi gent que s'agrupi per fer avançar les coses. Ningú hauria de
sortir d'aquesta sala sense la sensació que pot prendre iniciatives i aportar contribucions.

Gràcies a tots per la vostra participació.
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5. SOBRE LA CAMPANYA MUNDIAL

La Campanya Mundial per una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals vol promou-
re una sèrie de reformes d'institucions internacionals cap a un sistema global de governabilitat democràtica
mitjançant procediments representatius que impliquin la participació de tots els actors de l'escena mun-
dial. El seu objectiu principal és contribuir a l'establiment d'una arquitectura global coherent, transparent,
responsable i eficaç basada en el desenvolupament d'una legislació internacional el valor democràtic i la
legitimitat de la qual siguin àmpliament acceptats.

At the heart of this system would be a stronger, more democratic United Nations Organisation, with effec-
tive control over all its bodies and agencies and over global multilateral organisations.

Such an institutional system would be empowered to contribute to building a fairer, more equitable, diver-
se, sustainable and peaceful world.

The campaign was launched for the first time within the framework of the World Summit on Sustainable
Development in Johannesburg on 30 and 31 August and 1 September 2002. It has since been presented in
other places and forums including Montreal, Florence, Barcelona, Geneva, Bangkok, Porto Alegre, New York,
Ulaanbataar and Perugia.

Futures presentacions i consultes globals

14 de novembre de 2003
2a Consulta Europea
Taller obert: El paper d'Europa en la reforma de les institucions internacionals
Ivry-sur-Siene (París). En el marc del 2n Fòrum Social Europeu

11 de desembre de 2003
Esdeveniment complementari: La reforma de les institucions internacionals en l'era de la Societat
de la Informació
Ginebra (Palexpo). En el marc de la Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació

Gener de 2004
1a Consulta Asiàtica
Seminari: El paper d'Àsia en la reforma de les institucions internacionals
Mumbai (Índia). En el marc del 4t Fòrum Social Mundial

S'estan preparant altres consultes i diàlegs. Podeu trobar informació actualitzada en diferents idiomes al
lloc web de la campanya: www.reformcampaign.net. També us podeu posar en contacte amb el secreta-
riat de la campanya escrivint a l'adreça info@reformcampaign.net.
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P E R S O N A L I TAT S ,  I N T E L · L E C T U A L S
Samir Amin, Forum du Tiers Monde
Leonardo Boff, Teòleg
Anil Bordia, Foundation for Education and Development
Jorge Brovetto, Grupo Montevideo
Ignasi Carreras, Intermón Oxfam - Oxfam International
Noam Chomsky, Escriptor
Ricardo Díez-Hochleitner, Pres. Emeritus Club of Rome
Nawal Elsaadawi, Escriptora
Leonel Fernández, Fund. Global Demo. y Desarrollo
Jim Garrison, State of the World Forum
Butros Butros Ghali
Cándido Grzybowski, IBASE
François Houtart, Centre Tricontinental
Asma Jahangir, Activista Drets Humans
Hans Küng, Center for Global Ethics
Alexander Likhotal, Green Cross International
Federico Mayor
Ribogerta Menchú, Premi Nobel de la Pau
Candido Mendes - Escriptor
Danielle Mitterrand, France Libertés
Gertrude Mongella, Advocacy for Women in Africa
Edgar Morin, Association pour la Pensée Complexe
Kumi Naidoo, CIVICUS
William Pace, World Federalist Movement
Adolfo Pérez Esquivel, Nobel Peace Prize Laureate
Anaisabel Prera, Fundación para una Cultura de Paz
José Ramos-Horta, Nobel Peace Prize Laureate
Jeremy Rifkin, Writer
Mary Robinson
Joseph Rotblat, Premi Nobel de la Pau
Sebastiâo Salgado, Fotògraf
José Saramago, Premi Nobel de Literatura
Roberto Savio, Inter Press Service
Vandana Shiva, Res. Found. for Sci.Tech. and Eco.
Mario Soares, Fundaçao Mario Soares
Alain Touraine, EHESS
Aminata Traoré, Escriptora
Manuel Vázquez Montalbán, Escriptor
Cora Weiss, The Hague Appeal for Peace
Muhammad Yunus, Grameen Bank

O R G A N I T Z A C I O N S  I N T E R N A C I O N A L S
Advocacy for Women in Africa
Asian Regional Exchange for New Alternatives
Centre Tricontinental
Centre UNESCO de Catalunya
Centro Internacional Cultura Democrática
Community Org. Development Institute
CONGO Conference of NGOs Consultative UN
Coordinadora Catalana de Fundacions
Dev. of Alternatives with Women for a New Era
EarthAction
Federation of African Women's Peace Network
FEMNET African Women's Dev. Com. Net.

A C A D È M I E S  I  M I T J A N S  D E  C O M U N I C A C I Ó
Abdullahi An-Na'im, Emory University
Gabriel Ferraté, Rector Universitat Oberta de Catalunya
Josep Ferrer, Rector Universitat Politècnica de Catalunya
John Foster, North South Institute
Donald Gerth, University of California Sacramento
David Held, London School of Economics
Sami Naïr, Université Paris-X-Nanterre
Adil Najam, Boston University
Santiago Ramentol, Universitat Autònoma de Barcelona
Gordon Smith, Centre for Global Studies
Andrew Strauss, Widener University
Carlos Tunnerman, Latin American Inst. Edu. for Dev.
Josep Xercavins, Universitat Politècnica de Catalunya
Asociación Universidades Grupo Montevideo
Inter Press Service

Llista d'organitzacions i personalitats que donen
suport a la campanya el 10 d'octubre de 2003

FLACAM Foro Latinoam. de CC Ambientales
Foreign Policy in Focus
Forum du Tiers Monde
France Libertés
Fundación Global Democracia y Desarrollo
Fundación para una Cultura de Paz
Fundación Rigoberta Menchú
Fundaçao Mario Soares
Global March Against Child Labour
Global Movement for Children
Global Policy Forum
Grameen Bank
Green Cross International
Institut International Jacques Maritain
Intermón Oxfam - Oxfam International
International Peace Bureau
Int. Physicians for the Prevention of Nuclear War
IUCN The World Convervation Union
Justice and Peace Europe
Linguapax Institute
Network Institute for Global Democratization
New Economics Foundation
One World Trust
Pax Romana - ICMICA
Peace Round Table
Social Alert
Society for International Development
The Arab Organisation for Human Rights
The Global Youth ACTION Network
The Hague Appeal for Peace
United Nations Association Spain / Latin America
Unrepresented Peoples and Nations Organisation
World Assembly of Youth
World Civil Society Conference
World Confederation of Labour
World Peace Centre
Youth for Unity and Voluntary Action
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