O

espírito que presidiu à criação desta Organização
e a visão dos dirigentes que a fundaram são, para
mim, um exemplo que me inspira todos os dias. Texto
fundador e portador de esperança e fé no futuro, a Carta das
Nações Unidas pretende transformar um mundo devastado
pela guerra e por atrocidades inqualiﬁcáveis numa comunidade de nações guiada pelos princípios da justiça, da
paz, da igualdade e do respeito pelos direitos humanos. Passados 60 anos, a promessa dos primeiros anos da ONU bem
como os valores que encarnava continuam a ser tão pertinentes como então, num mundo que, entretanto, se tornou
consideravelmente mais complexo e interdependente. Ora, é
precisamente num período em que os desaﬁos são mundiais
que a ONU pode mostrar a sua utilidade, porque se trata de
problemas que não conhecem fronteiras e que nenhum país,
rico ou pobre, poderoso ou fraco, pode resolver por si só.

As minhas prioridades
Paz e segurança. Devemos reforçar a capacidade da
ONU de modo que possa desempenhar plenamente o seu
papel na prevenção de conﬂitos bem como no estabelecimento, manutenção e consolidação da paz, os quais constituem um continuum e exigem uma abordagem integrada,
coordenada e global. Melhorando a nossa capacidade de
exercer uma diplomacia preventiva e apoiando processos
de paz viáveis poderemos encontrar soluções duradouras e
responder mais eﬁcazmente aos conﬂitos.

“Oferece-se-nos uma oportunidade histórica. Devemos aproveitá-la.”

Nos últimos 60 anos, a ONU mostrou que pode:
•

Ser um fórum para deﬁnir um programa para toda a
humanidade;

•

Chegar a um consenso sobre questões que dividem
os países;

•

Fixar normas de conduta para os países;

•

Servir de intermediário objectivo;

•

Separar as partes que lutam entre si;

•

Ajudar a fazer justiça às vítimas de discriminação;

•

Prestar ajuda humanitária e assegurar acesso a alimentação, medicamentos, educação e cuidados de saúde;

•

Melhorar as condições de vida e atenuar a pobreza;

•

Aplicar um programa de desenvolvimento ambicioso.

Princípios orientadores da minha acção:
Como Secretário-Geral, estou empenhado em:
•

Dar o exemplo;

•

Aspirar à excelência, mas com humildade;

•

Respeitar os mais elevados padrões éticos;

•

Cultivar o diálogo e estar aberto a todos;

•

Promover a harmonia e eliminar as clivagens;

•

Fazer da transparência e da obrigação de prestar
contas pedras angulares do meu mandato;

•

Dar provas de paixão e de compaixão na prossecução dos nossos objectivos;

•

Ser sensível às preocupações de todos os Estadosmembros, sejam eles grandes ou pequenos.

Enfrentamos numerosos problemas e a minha determinação
é ﬁrme. Estou decidido a conseguir avanços, passo a passo,
em relação aos problemas prementes do nosso tempo,
levando mais longe as nossas realizações e em colaboração
com os Estados-membros e a sociedade civil.

África: Cerca de 65% do orçamento de

manutenção da paz da ONU são dedicados
a África. Mas, para resolver os conﬂitos deste
continente, é preciso atacar as suas causas
profundas. A manutenção da paz deve,
por isso, ser acompanhada de processos
políticos destinados a solucionar os conﬂitos
e há que dar prioridade ao desenvolvimento,
se se pretende implantar solidamente uma
paz duradoura. O Sudão requer especial
atenção. É preciso acelerar a aplicação do
acordo de 2005, que pôs termo a uma guerra
civil entre o Norte e o Sul, nomeadamente no
que se refere à preparação das eleições que
deverão realizar-se em 2009. Para acabar
com a tragédia do Darfur, agora que o princípio de uma força da União Africana e da
ONU foi aceite, devemos colocar rapidamente contingentes no terreno. Há que combater
as causas profundas do conﬂito e as partes
devem avançar para a fase de conversações
de paz globais.

“Se dermos prova de imaginação e persistência e
se encontrarmos a mistura adequada de ﬁrmeza e
ﬂexibilidade, podemos descobrir a via que há tanto
procuramos.”

Médio Oriente: A região é, hoje, mais complexa, frágil e

perigosa do que nunca e, no entanto, há possibilidades
de reconciliação que devem ser aproveitadas. No que diz
respeito à profunda desconﬁança entre Palestinianos e Israelitas, que impede um verdadeiro processo de paz, podemos
esperar que os esforços desenvolvidos no seio do Quarteto
e de apoio à Iniciativa de Paz Árabe ajudem a avançar rumo
a uma paz justa, duradoura e global. Quanto ao Iraque, é um
problema do mundo inteiro. Conhecemos todos o caminho
que nos levou ao ponto em que nos encontramos, mas a

ONU pode ter um papel determinante, elaborando um processo político inclusivo que promova a reconciliação nacional, ajudando a região a evoluir para uma maior estabilidade
e prestando ajuda humanitária aos civis inocentes, incluindo
os quase 4 milhões de refugiados e deslocados iraquianos.

“Há que dar um novo ímpeto às actividades no domínio do desarmamento e da não-proliferação.”

Não-proliferação e desarmamento. O risco de proliferação de armas nucleares e outras ameaça-nos qual espada
de Dâmocles. O Conselho de Segurança tomou medidas
importantes no sentido da consecução do objectivo da nãoproliferação na Coreia do Norte e no Irão. No caso da Coreia
do Norte, estou pessoalmente empenhado em facilitar o bom
andamento das negociações a seis e em apoiar os esforços
de desnuclearização da Península da Coreia.

“O desenvolvimento não é uma questão de caridade,
tendo antes que ver com actos concretos para promover a ajuda, o comércio e a redução da dívida.”

Desenvolvimento. Embora seja, sem dúvida, necessário enfrentar as ameaças à paz, preocupam-me também
os homens, mulheres e crianças que, em todo o mundo,
se esforçam por satisfazer as suas necessidades com os
escassos recursos de que dispõem: é intolerável que cerca
de mil milhões de pessoas vivam ainda com menos de 1
dólar por dia. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) deﬁnem o caminho para um século XXI próspero e
tecnologicamente avançado, em que nenhum ser humano
deveria morrer de desnutrição ou de uma doença evitável,
nem ser privado de educação ou de acesso a serviços de
saúde básicos. O tratamento e a prevenção do VIH/SIDA,
bem como os cuidados e ajuda às vítimas, podem estar ao
alcance de todos, em todo o mundo, e há que controlar esta
epidemia mortal. Não devemos poupar esforços para que os
ODM sejam alcançados, sobretudo em África. Mobilizarei a
vontade política e responsabilizarei os dirigentes pelo compromisso, por eles assumido, de atribuir os recursos suﬁcientes, proporcionar ajuda ao desenvolvimento e corrigir as
disparidades do sistema de comércio mundial que paralisam
tantos países em desenvolvimento.

“Todos os países são vulneráveis ao impacto do
aquecimento global.”

Alterações climáticas. Se realmente nos preocupa o
legado que transmitiremos às gerações vindouras, chegou
o momento de agirmos com determinação à escala mundial.
A ONU é o fórum natural para alcançar um consenso e negociar as medidas a tomar a nível mundial. Todos os países

podem tomar medidas úteis para se tornarem neutros em
carbono. A reunião de alto nível de Setembro de 2007 deve
levar os dirigentes a começarem a pensar nas discussões
sobre a Convenção-Quadro das Nações Unidas, que deverão ter lugar em Dezembro de 2007 e ajudar a compreender que não se pode continuar a actuar como se nada se
passasse. Devemos mobilizar a vontade política, tanto do
mundo em desenvolvimento como do mundo industrializado,
para que as negociações se traduzam em resultados.

“A ONU é a consciência moral do planeta.”

Direitos humanos: Se a segurança e o desenvolvimento
são dois pilares das actividades da ONU, os direitos humanos constituem o terceiro. A promessa contida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo sexagésimo
aniversário se celebra em 2008, deve continuar a inspirar a
acção levada a cabo no terreno. O Conselho de Direitos Humanos deve mostrar-se à altura das suas responsabilidades
como defensor infatigável e equitativo dos direitos humanos
em todo o mundo. A expressão “nunca mais” deve ter um
signiﬁcado concreto. Esforçar-me-ei por traduzir em actos
o princípio da responsabilidade de proteger as populações
confrontadas com o genocídio, a limpeza étnica ou crimes
contra a humanidade.

Os problemas mundiais exigem soluções mundiais.
Ninguém pode resolvê-los isoladamente. Alguns
dizem que pensar isso é ter expectativas irrealistas.
Mas, como optimista incorrigível que sou, penso que
chegámos ao nosso ponto de partida, ao momento
de magia que aconteceu em S. Francisco, há mais
de 60 anos. A ONU é mais solicitada do que nunca
e é precisamente porque as expectativas são tão
elevadas que o risco de desilusão é também tão
grande. Não acredito em milagres, mas tenho fé na
solidariedade humana, na diligência e nos avanços
conseguidos passo a passo. Acima de tudo, acredito
em resultados e não em retórica. Os objectivos e
princípios fundamentais desta Organização são
inspiradores e têm resistido à passagem do tempo.
Cabe-nos renovar a nossa promessa de nos mostrarmos dignos deles. Nesta nossa empresa, os meus
parceiros são os Estados-membros e a sociedade
civil. O seu empenhamento, a sua acção e a sua perseverança serão os melhores motores para nos fazer
avançar em direcção à realização do ideal de 1945.

“Amanhã seremos julgados pelos nossos actos de
hoje – melhor, pelos seus resultados.”

Uma ONU Mais Forte

para um Mundo Melhor

As Minhas Prioridades
como Secretário-Geral
das Nações Unidas
Ban Ki-moon

“Para transformar a ONU, serão necessárias paciência, perseverança e coragem.”
Ban Ki-moon
DPI/2472 – Setembro de 2007
Reforma da ONU: A eﬁcácia e a racionalização devem
ser as pedras de toque da acção da Organização para superar os novos desaﬁos. Temos de simpliﬁcar e racionalizar
as nossas regras de funcionamento, as nossas políticas e os
nossos métodos de trabalho e fazer com que as nossas práticas estejam em conformidade com o que de melhor se faz
tanto no sector público como no privado. A reforma é necessária porque a ONU e o seu pessoal devem adaptar-se às
novas necessidades e, fazendo mais com menos recursos,
temos de colaborar com todas as partes interessadas para
obter os recursos e o apoio de que precisamos para realizar
as reformas em matéria de gestão. Dando provas das mais
elevadas qualidades nos planos da ética, da integridade e
da responsabilidade, podemos mostrar que respondemos
plenamente pela nossa acção perante todos os Estadosmembros e o público mundial.

“Estou optimista e tenho esperança de que o mundo
evolua de forma favorável à ONU, porque acredito
que um número crescente de pessoas e de governos
compreende que o multilateralismo é a única via,
num mundo interdependente e em processo de
globalização.”
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