77 c ASSEMBLEA GENERAL DE NACIONS UNIDES

Es reuneix la Assemblea de NU a Nova York aquesta setmana de 20/25 Setembre
2022 , un total de 192 estats + 2 Associats, després de 2 anys de no fer-ho amb motiu
de la pandèmia mundial.
Les Nacions Unides havien fitxat com a objectius per el mil·lenni 2000 erradicar
la fam a tot el món (ja que era constatat que el món produeix aliments per a tots els
seus habitants), concretament al any 2030 era el objectiu final, a aconseguir.
Al diari ARA el dimarts 20/09/2022, figura l’article de la periodista Sònia Sánchez
amb el títol “La Guerra d’Ucraïna acapara l’atenció de l’Assemblea de la ONU”
I diu” L’Assemblea General de la ONU es reuneix en un moment de gran perill. El
nostre món esta arruïnat per les guerres, colpejat pel canvi climàtic, marcat per l’odi i
avergonyit per la pobresa, la fam i la desigualtat c om va dir el Secretari General de NU
António Guterrez”.
I continua “ L’Assemblea de l’ONU es el lloc de mirar de posar els punts sobre les
is. Les crisis energètiques, i de preus que es deriven del conflicte de Ucraïna, la recessió
econòmica i la cada cop més palpable emergència climàtica centraran el debat a la seu
de la ONU”.
En el món que habitem ja molt globalitzat, es clar que necessitem un fòrum
mundial de totes els Estats i Nacions que posin en comú els riscos i incerteses a fi de
trobar la forma d’actuar mes beneficiosa per a tots els ciutadans del món i en una visió
mundial i planetària que pugui donar confiança de continuïtat a la terra que habitem i
sobre tot pensant en els nostres fills i nets.
La responsabilitat dels components de l’Assemblea de la ONU es pues màxima en
aquesta hora. I cal afrontar els problemes amb amplitud d’esperit i de raó. No val dilatar
els problemes, o posar per davant els beneficis particulars de cada Estat. Això ara ja no
toca i en el punt en que estem. Els ciutadans del món esperem un exercici de
responsabilitat de màxims, de forma i manera que el COMPARTIR, sia un comú
denominador de tots.
Ens quedem, en la confiança que en el món hem de tenir, i que s’arribaran a
acords, estem a la espera de les conclusions d’aquesta Assemblea de la ONU. Hi
assisteixen 150 caps d’estat i de govern.
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