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DIOGO FREIT AS DO AMARAL (*) 

OS 50 ANOS DA 
ORGANIZA<;AO DAS NA<;OES UNIDAS: 

PASSADO, PRESENTEE FUTURO(**) 

Senhores Delegados; 
Senhor Secretario Geral; 
Senhoras e Senhores: 

I 

As minhas primeiras palavras destinam-se a agradecer, profundamente 
reconhecido, a honrosa eleiyao corn que acabo de ser distinguido e a con
fianya que esta eleiyao representa em mim e no meu pais. 

Estou consciente do pesado encargo e das enormes responsabilidades 
que o lugar de Presidente da Assembleia Geral da ONU acarreta para o seu 
titular, mas estou satisfeito por ter sido escolhido e declaro-me totalmente 
disponfvel para exercer o cargo em toda a plenitude das suas funy6es. 
Todos os Estados membros e respectivos representantes podem contar 
comigo em tudo quanto lhes seja util e possa contribuir eficazmente para o 
born funcionamento da Assembleia Geral e dos seus 6rgaos delegados. 

Desde ja afirmo, tambem, que tenciono assumir pessoalmente a presi
dencia efectiva dos grupos de trabalho em que ela pertenya de direito ao 
Presidente da Assembleia Geral, no pressuposto de que nesses 6rgaos pre
valecera urn espfrito geral de consenso e de reforma, que a minha partici
payao podera reforyar. 

(*) Professor Catednitico da Faculdade de Direito de Lisboa e da Universidade 
Cat6lica. 

(**) Discurso. do Presidente da 50." Assembleia Geral da ONU, no seu acto de 
posse em 19-9-95 (Nova Iorque). 

POLlS - N. 0 4/5 - Julho-Dezembro 1995 - pp. 75-89. 
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Ao Presidente da 49." Assembleia Geral, Sr. AMARA EssY, da Costa do 
Mar·fim, desejo reconhecer e louvar o trabalho infatigavel e a presen~a 
constante que dedicou ao exercicio do seu alto cargo, todos os contributos 
pessoais que deu ao born funcionamento da Assembleia Geral e, por ultimo, 
o facto de ter sido o principal impulsionador da cria~ao - deliberada no dia 
14 do corrente mes - do importante «Grupo de Trabalho para o Refor~o 
do Sistema das Na~6es Unidas», cujo relevo e desnecessario encarecer. 

E igualmente urn grupo de trabalho, este, cuja presidencia me fica atri
bufda a partir de hoje e que tenho a inten~ao de assumir pessoalmente. 

Quero agora voltar-me para o Secretario-Geral das Na~6es Unidas, 
Sr. BOUTROS BOUTROS-GHALI, para !he dizer da grande admira~ao que 
tenho por ele e do grande prestfgio de que justificadamente goza em todo o 
mundo. Tendo assurnido as suas diffceis e exigentes fun~6es num momento 
particularmente importante da hist6ria da ONU, BOUTROS-GHALI tern-se 
revelado, ao longo do seu mandato, nao apenas o intelectual ilustre habili
tado a teorizar e a conceptualizar os problemas e a pensar antes de agir, mas 
tambem o homem de ac~ao, capaz de decidir em tempo oportuno as mais 
diffceis quest6es que se colocam diariamente ao chefe executivo da ONU. 
Incansavel negociador da paz e permanente promotor do desenvolvimento, 
BOUTROS BOUTROS-GHALI tern feito urn trabalho a todos os tftulos notavel, 
que merece o nosso reconhecimento. 

Asseguro-lhe, Sr. Secretario-Geral, desde o primeiro dia do meu man
dato, a mais completa e lea! colabora~ao do Presidente da Assembleia 
Geral. 

Gostaria, enfim, de dirigir uma palavra especial de sauda~ao a todos os 
pafses membros das Na~6es Unidas- quaisquer que sejam a sua hist6ria, 
a sua area geografica, as suas tradi~6es e os seus regimes polftcos. A todos 
respeitarei da mesma forma, em estrita observancia do princfpio da 
igualdade. 

Nao e diffcil, alias, a urn Portugues respeitar, compreender e ser amigo 
dos mais diferentes pafses do mundo. Povo de navegadores, pafs de des
cobertas, na~ao aberta ao intercambio corn culturas e civiliza~6es diversas, 
Portugal foi sempre urn dos primeiros Estados europeus - e as vezes, 
mesmo, o primeiro - a entrar em contacto corn todas as outras regi6es do 
mundo: pelo Norte e pelo Sui conhecemos a Africa; para Ocidente, chega
mos as Americas e fizemos contacto corn o Brasil; no Medio Oriente dei
xamos tra~os e vestfgios que actualmente perduram; na India, no Japao e 

76 



Os 50 Anos da Organiza~ao das Na~oes Unidas: Passado, Presentee Futuro 

em toda a Asia estivemos presentes e ainda hoje sentimos respeitada a 
nossa memoria hist6rica. 

Somos, pois, urn povo universalista e ha 500 anos que nos habituamos 
a ter uma visao planetaria dos problemas do mundo, da vida e do Homem. 
Podeis assim contar corn urn Presidente que nao s6 vos respeitara a todos, 
como e capaz de sentir, pela tradi9ao hist6rica e cultural do seu pafs, uma 
grande facilidade em compreender as vossas diferen9as, sensibilidades e 
necessidades. 

Dos cinco seculos da peregrina9ao portuguesa pelo mundo resultaram 
consequencias intemacionais da maior importancia: nao ha hoje apenas urn, 
mas sete pafses de lfngua oficial portuguesa. 0 portugues e urn dos idiomas 
de maior expansao mundial, sendo falado hoje em dia por cerea de 200 
milh6es de pessoas; e se em Portugal vivem apenas 10 rnilh6es de portu
gueses, temos pelo menos 4 rnilh6es de emigrantes no estrangeiro, que pro
jectam a nossa cultura e modo de ser nos quatro cantos do mundo, e cons
tituem a «diaspora portuguesa» de que tanto nos orgulhamos. 

E justamente em homenagem a esta realidade tao rica e tao vasta que 
pe9o licen9a a Assembleia para usar aqui, por urn instante, a minha lfngua 
natal, dizendo: 

«No momento em que, pela primeira vez em 50 anos, urn Por
tugues ascende a Presidencia da Assembleia Geral das Na96es 
Unidas, quero dirigir uma sauda9ao muito calorosa, arniga e fra
tema aos sete pafses de lfngua oficial portuguesa que pertencem a 
esta Organiza9ao - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guine-Bissau, 
Mo9ambique, S. Tome e Prfncipe e Portugal.» 

11 

Senhores Delegados: 

Apesar das dificuldades que enfrentamos, das crfticas que nos sao fei
tas e das crises que vivemos - uma delas particularmente grave neste 
momento -, a verdade e que estamos no cinquentenario da ONU, e isso 
oferece-nos alguns motivos importantes para celebrar. 

A Sociedade das Na96es durou pouco mais de 20 anos; as Na96es Uni

das duram ha 50 anos. 
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A Sociedade das Na~6es nao conseguiu atingir o seu principal objec
tivo - evitar a 2." Guerra Mundial; as Na~oes Unidas conseguiram alcan
~ar a sua principal finalidade - evitar uma 3." Guerra Mundial. 

A Sociedade das Na~6es concentrou todos os seus esfor~os de paz no 
desarmamento; as Na~6es Unidas compreenderam desde o primeiro dia que 
o desarmamento, embora muito importante, nao era o unico meio eficaz de 
evitar a guerra, e acrescentaram ao seu sistema de seguran~a colectiva toda 
uma polftica de desenvolvimento econ6mico, social e educativo. 

Os nossos «pais fundadores» viram bem e viram longe; por isso em 
1945 a cria~ao da ONU foi uma enorme esperan~a em todo o mundo para 
todos os homens de boa vontade. 

E certo que nem tudo sao exitos e vit6rias nestes ultimos 50 anos: como 
a vida de cada indivfduo, tambem a vida desta Organiza~ao ficou marcada 
por numerosos e significativos erros e derrotas. Mas nao seria isso inevita
vel pela propria natureza do ser humano, da vida em sociedade e do mundo 
tal como ele e? 

Gostaria de vos citar, a este prop6sito, uma frase que considero apro
priada, e que foi dita, a respeito da ONU, por urn grande presidente norte
-americano. Afirmou JoHN F. KENNEDY em 1962: 

«0 nosso instrumento ea nossa esperan~a sao as Na~6es Uni
das, e eu vejo pouco merito na impaciencia daqueles que aceita
riam abandonar este instrumento mundial impe1feito s6 pm·que nao 
gostam do nosso mundo que e tambem imperfeito.» 

Devemos hoje, ao fim de 50 anos de vida das Na~oes Unidas, fazer urn 
balan~o positivo ou negativo da sua actua~ao? 

Todos temos bem presentes no nosso espfrito os fracassos da ONU, 
sobretudo os mais recentes. E os crfticos nao tern calado o seu criticismo. 
De modo que, para equilibrar a balan~a, e justo que enumeremos tambem 
os principais exitos das Na~6es Unidas. 

0 primeiro, o maior de todos, ja o mencionei atras, mas quero repeti-lo 
aqui, porque e tao relevante e tao extraordinario que nunca e demais insis
tir nele: a ONU evitou aquilo que muitos julgavam inevitavel - a defla
gra~ao duma 3." Guerra Mundial. Sei bem que este nao foi urn resultado 
exclusivamente atribufvel as Na~6es Unidas; mas elas tiveram urn papel de 
primeiro piano na preven~ao de urn conflito militar Leste-Oeste, que teria 
sido fatal para a Humanidade. 
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Tres factos bem significativos mostram como a comunidade interna
ciona1 va1oriza positivamente a ac<;ao das Na<;6es Unidas nestes 50 anos: 
primeiro, os cinco pn!mios Nobe1 recebidos pe1a Organiza<;ao ou por indi
vfduos ou entidades a e1a pertencentes; segundo, a passagem do numero de 
membros da ONU de 50, em 1945, para .185, em 1995. E se o numero de 
membros mais que trip1icou, e porque a grande maioria dos pafses do 
mundo ve mais meritos e vantagens nas Nar,:6es Unidas do que fa1has e 
inconvenientes; terceiro, a decisao de organizar em Outubro proximo uma 
reuniao magna a que estarao presentes mais de 150 chefes de Estado ou de 
Governo do mundo inteiro - e parece evidente que se tantos e tao i1ustres 
governantes vem a Nova Iorque ce1ebrar urn simp1es aniversario, e porque 
esse aniversario tern com certeza muitas coisas importantes a ce1ebrar. 

Ja fa1ei na paz mundia1, que dura fe1izmente ha 50 anos, apesar dos 
muitos conflitos 1ocais ou regionais que nao foi possfve1 evitar. Mas, 
mesmo aqui, neste tao diffci1 campo da guerra e da paz, as Na<;6es Unidas 
podem orgu1har-se de ter contribufdo decisivamente para re1evantes pro
gressos no dorninio do desarmamento e da nao pro1ifera<;ao nuclear, bem 
como para a condu<;ao ou conclusao de processos de paz bem sucedidos 
- como, por exemplo, no Cambodja, em El Salvador, na Nicaragua, na 
Eritreia, em Mo<;ambique e (esperamo-lo bem) em Angola. 

Em segundo 1ugar, a ONU contribuiu como nenhuma outra institui<;ao 
para proclamar e tentar garantir na pratica o primado do Direito Interna
ciona1, e todos sabemos que sem o imperio do direito o ser humano nao 
conhece a paz, nem a liberdade, nem a seguranr,:a de vidas e bens que sao 
indispensaveis a existencia normal do homem em sociedades civilizadas. 
Nao esque<;amos nunca o pesadelo do «homem lobo do homem» tao pers
picazmente retratado no «estado de natureza» descrito por THOMAS HOB
BES no seu «Leviathan». Ao falar aqui no contributo da ONU para assegu
rar o primado do Direito Internacional, nao posso deixar de endere<;ar uma 
palavra de gratidao e reconhecimento pela obra notave1 e pe1o alto prestf
gio alcan<;ado por urn dos principais 6rgaos das Na<;6es Unidas- o Tribu
nal Internacional de Justi<;a, a quem presto a mais sincera homenagem. 

Em terceiro lugar, as Na<;6es Unidas tern inegavelmente a seu credito a 
aten<;ao e importancia que passaram a conferir aos «Direitos do Homem». 
Foi a ONU que os universalizou; foi a ONU que levou os Estados Nacio
nais a aceitar, atraves do reconhecimento dos <<Direitos de Homem», que e 
o Estado que e feito para servir o Homem, e nao o Homem que existe para 
servir o Estado; foi a ONU que, nao se contentando corn os «Direitos do 
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Homem» classicos, vindos da Revolw;ao Americana e da Revolu9ao Fran
cesa, afirmou solenemente os direitos fundamentais da segunda gera9ao, e 
em especial os direitos econ6micos, sociais e culturais, acrescentando 
assim ao contributo setecentista do iluminismo liberal o enriquecimento 
oitocentista do socialismo democratico; e e de novo a ONU que esta hoje 
na primeira linha da !uta pelo respeito dos direitos fundamentais da terceira 
gera9a0, COffi particular destaque para OS direitos ligados a protec9a0 da 
Natureza e do Ambiente- sector onde, pela primeira vez na hist6ria da 
Humanidade, ja nao se trata apenas de reconhecer ou criar direitos dos indi
vfduos contra outros indivfduos ou contra o Estado, mas se come9am a criar 
mecanismos que culrninarao no reconhecimento de direitos dos animais e 
das coisas inanimadas contra as agressoes do proprio Homem. 

Nao desejo alongar-me demasiado neste capftulo, mas nao quero dei
xar de sublinhar aqui, neste momento solene, que e para mim - como 
decerto para todas as pessoas decentes e civilizadas- urn motivo de 
grande orgulho e satisfa9ao que tenha sido possfvel (e a ONU o devemos, 
uma vez mais) elaborar e por em vigor certas conven96es internacionais 
que enobrecem a Humanidade e ficarao a constituir marcos indeleveis e jus
tificados tftulos de gl6ria na hist6ria dos primeiros 50 anos das Na96es Uni
das: refiro-me, em especial, a Conven9ao dos Direitos da Crian9a, a Con
ven9ao sobre a Discrimina9ao contra as Mulheres, e a Conven9ao para a 
Preven9ao da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degra
dantes. Que seria a Humanidade sem estes textos fundamentais? E existiria 
hoje algum deles sem a actua9ao da ONU? 

A ONU se deve a inser9ao na consciencia universal de que somos urn 
mundo de homens iguais, todos corn o mesmo direito fundamental a digni
dade humana. 0 ideal e ja antigo: pois nao afirmou S. Paulo que corn o 
«homem novo» «nao ha mais gregos nem judeus, ( ... ) nem barbaros nem 
sfthios nem escravos nem homens livres» (Colossenses, 3, 11)? Sim, o ideal 
e bem antigo, mas durou 20 seculos a inscrever numa declara9a0 jurfdica 
universal-eo merito e da ONU, e e born que nunca o esque9amos nemo 
calemos, quer nos reclamemos quer nao da tradi9ao religiosa em causa. 

Em quarto lugar, a ONU tern todo o direito de reivindicar para si a 
maior parte dos meritos de outra das grandes vit6rias da Humanidade no 
Seculo XX- a descoloniza9ao e o fim do «apartheid». Se o numero de 
Estados Membros da ONU passou de 50 para 185, isso deve-se fundamen
talmente a descoloniza9a0, que pOS em pratica 0 princfpio da aut0-
-deterrnina9a0 dos povos, inscrito no artigo 1.0 da Carta das Na96es Uni-
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das. E se o inaceitavel regime do «apartheid» terminou na Africa do Sui, 
isso deve-se em grande parte a sua condenayao e critica pelas Nay6es Uni
das, em aplicayao do paragrafo 2. 0 do Preambulo e do artigo 55.0

, c), da 
Carta. 

E interessante notar que tanto a descolonizayao como o fim do «apar
theid» foram efectivados por governantes dos mais diversos quadrantes 
politicos, o que prova claramente que os ideais da Carta das Nay6es Unidas 
nao sao partidarios, nem ideol6gicos, nem religiosos, mas pura e simples
mente humanitarios, e que basta acreditar na dignidade de todo o ser 
humano, e respeita-la na pratica, para poder ser urn membra cumpridor e 
coerente da ONU. 

0 meu pais - Portugal - foi urn dos ultimos povos europeus a des
colonizar, e s6 o fez quando a democracia substituiu a ditadura que nos 
governava havia meio seculo. Descolonizamos por imperativo nacional, 
sem duvida, mas tambem poque era essa a obrigayao que para n6s decorria 
da Carta das Nay6es Unidas e de numerosas resoluy6es da Assembleia 
Geral e do Conselho de Seguranya da ONU. 

No caso especial de Timor Leste, e sem quebra do dever de imparcia
lidade que me incumbe respeitar como Presidente da Assembleia Geral, 
seja-me lfcito manifestar esperanya no born exito da missao de mediayao e 
bons oficios que a Assembleia Geral atribuiu expressamente ao Secretario
-Geral. Nele ponho toda a confianya para continur a tentar resolver o pro
blema, atraves do dia.Iogo entre Portugal e a Indonesia, no respeito da Carta 
das Nay6es Unidas. 

Em quinto lugar, a ONU tern contribufdo, sobretudo ap6s o termo da 
guerra fria, para ajudar a consolidar e a concretizar o processo de democra
tizayao interna de numerosos pafses que decidiram, de sua livre vontade, 
passar de urn regime de partido unico a urn sistema de pluralismo partida
rio. Nao pode a ONU ditar a nenhum Estado Membra qual a forma de 
governo que ele ha-de adoptar na sua Constituiyao Polftica. Mas a ONU 
pode e deve ajudar aqueles que resolvam por si mesmos encetar urn pro
cesso de democratizayao. E tern-no feito corn exito, ate hoje ja em mais de 
45 pafses, sob a forma de assessoria eleitoral, e noutras modalidades. 
Quem, como eu, acredita na superioridade do modelo democratico plura
lista nao pode deixar de sublinhar o facto e de se congratular corn ele. 

Em sexto e ultimo lugar, gostaria de chamar a atenyao para urn dos 
aspectos mais relevantes e positivos das Nay6es Unidas, e que na maioria 
das vezes e totalmente esquecido pelos crfticos da Organizayao, e ate pelos 
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pr6prios observadores imparciais - quero referir-me a actuagao altamente 
merit6ria de urn grande numero de agencias especializadas e organismos 
aut6nomos das Nag6es Unidas, na promogao do desenvolvimento econ6-
mico, social e cultural dos povos mais pobres e carenciados do mundo. 

A titulo exemplificativo, nao seria bem mais grave, triste e ate deson
rosa para todos n6s a situagao do Mundo se nao fosse a actuagao da Orga
nizagao Mundial de Saude (OMS) ea sua luta contra doengas rnilemirias? 
Se nao fosse a Organizagao Internacinal do Trabalho (OIT) e a sua luta pela 
melhoria das condigoes profissionais dos trabalhadores? Se nao fosse a 
UNICEF e a sua luta pelos direitos e pelo bem-estar das criangas, a quem 
tudo devemos em prol do futuro da Humanidade? Se nao fosse a UNESCO 
e a sua luta contra o analfabetismo e pela melhoria dos nfveis culturais, 
cientfficos e educativos dos pafses em vias de desenvolvimento? Se nao 
fosse o Alto Cornissariado para os Refugiados e a sua luta pelos que de 
repente se veem colocados, sem culpa sua, sem lar, sem emprego e sem ali
mentagao- urn dos dramas mais pungentes do nosso tempo? 

Numa palavra: apesar dos muitos erros e fracassos que acompanharam 
estes 50 anos de vida da ONU, como sempre acontece em qualquer insti
tuigao e na hist6ria pessoal de qualquer indivfduo, muitos foram tambem os 
beneffcios, os exitos e as vit6rias alcangadas no mesmo perfodo pelas 
Nagoes Unidas. 

Milhoes de mortos e deficientes ficam a assinalar, para sempre, as nos
sas falhas; devemos honrar a sua memoria e penitenciar-nos por nao termos 
podido ou sabido fazer melhor para os salvar. 

Mas ha decerto outros tantos milhoes de vivos, ou talvez mais ainda, 
que constituem ante os nossos olhos testemunhas irrefutaveis e provas evi
dentes dos exitos das Nagoes Unidas. Por cada ser humano que nao morreu 
de uma doenga enadicada pelas OMS, por cada trabalhador que nao foi 
despedido ou mal tratado por causa de uma convengao da OIT, por cada 
crianga que recebeu algum apoio e carinho por parte da UNICEF, por cada 
mulher e por cada homem que aprendeu a ler e teve acesso aos tesouros da 
cultura devido a urn programa da UNESCO, por cada famflia, enfim, que 
recebeu urn tecto, uma roupa ou uma refeigao das maos do Alto Comissa
riado das Nagoes Unidas para os Refugiados- nao foi apenas a ONU que 
honrou os seus compromissos e justificou a sua existencia, foi tambem a 
Humanidade que ficou mais rica, mais nobre e mais bela, por·que alguem 
em seu nome praticou o bem desinteressadamente, sem nada esperar em 
troca. 
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Honra seja feita, pois, aos fundadores da ONU - e a todos os que a 
tern mantido de pe ate hoje- pela magnffica obra de solidariedade humana 
que, apesar de todas as suas falhas , souberam conceber e tern conseguido 
preservar. 

Nos primeiros 50 anos da sua hist6ria, as Na96es Unidas constitufram 
o alfobre, o reposit6rio e o catalizador dos maiores progressos no campo do 
Direito, da paz e da seguran9a, do desenvolvimento, da coopera9ao inter
nacional, dos «Direitos do Homem», da protec91io do ambiente e da valori
za91io da pessoa humana, da sua dignidade e do seu bem-estar. Oxala assim 
continue a ser, pelo menos tao activamente como ate aqui, nos pr6ximos 
50 anos. 

Ill 

Senhores Delegados: 

Olhamos para o passado e pudemos concluir, julgo que corn justi9a e 
imparcialidade, que a ONU apresenta, nos seus primeiros anos de existen
cia, urn balan9o positivo que merece ser celebrado e festejado. 

Mas eu estou bem consciente- e todos n6s o estamos seguramente
de que ha muitas coisas a rever, muitos erros a emendar, muitas reformas 

a fazer. 
Nao me compete a mim, pessoalmente, decidir sozinho seja o que for, 

nem sequer apresentar urn qualquer programa de reformas a Assembleia 
Geral, que e nessa materia soberana, quer no plenario quer nas suas comis
soes permanentes e grupos de trabalho ad hoc. 

Mas os Senhores Delegados estranhariam por certo que o meu discurso 
de posse fosse apenas laudat6rio do passado, e nada dissesse sobre as difi
culdades do presente e sobre as perspectivas do futuro. 

0 mundo bipolar caracterizado pelo confronto Leste-Oeste, pela 
amea9a nuclear global e pela paralisia sistematica do Conselho de Segu
ran9a da ONU, no quadro de urn cenario de guerra fria que alguns esfor9os 
de detente nunca chegaram a eliminar, terminou. Uma nova ordem interna
cional come9ou a definir-se aos poucos, mas de forma ainda vaga, confusa 
e imprecisa. Se o Congresso de Viena foi a resposta pronta ao fim das guer
ras napole6nicas, se a Sociedade das Na96es foi a resposta possfvel a ces
sa91io da 1." Grande Guerra, e se a ONU foi a resposta adequada ao tern1o 
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da 2.• Guena Mundial- quale, ou qual deve ser, a resposta necessaria ao 
fim da guerra fria e do confronto nuclear bipolarizado dos tiltimos 50 anos? 

Este e o grande problema que os povos do mundo inteiro tern de enca
rar e resolver. Porque o problema existe- mas nao esta resolvido. 

Desfeitas em pouco tempo as utopias irrealistas que garantiam o «fim 
da Hist6ria» bem como as ilusoes faceis geradas pelo rapido e eficaz des
fecho da guerra do Golfo, a dura realidade da vida internacional af esta a 
demonstrar, na sua crueza hobesiana, que a nova ordem internacional esta 
por desenhar, que a paz esta por consolidar, que os nacionalismos exacer
bados estao por dominar, que o respeito pelos «Direitos do Homem» esta 
em muitas zonas do globo por assegurar. E a ONU - agora liberta do 
impasse em que a mergulhava o conflito Leste-Oeste- e responsabilizada 
por muitos, nao s6 por aquilo que podia fazer e nao faz, mas tambem por 
tudo quanto nao pode ou nao deve fazer e, no entanto, muitos pensam que 
e sua obriga<;:ao realizar. 

Esquecem-se, e claro, os que assim pensam que nao se pode pedir a 
ONU o que a ONU nao pode dar; que a nossa Organiza<;:ao se rege por uma 
Carta cujos preceitos nao pode violar; e que as Na<;:6es Unidas sempre 
foram, sao e sempre serao aquilo que a vontade politica dos Estados mem
bros quiser ou deixar que elas sejam. 

Que havemos de pensar de tudo isto? 
Falo apenas a titulo pessoal, e as opini6es que hoje vos transmito neste 

discurso s6 me responsabilizam a rnim, individualmente. Mas nao fujo a 
dizer-vos, corn franqueza e frontalidade, o que penso de alguns problemas 
e dificuldades que enfrentamos neste momento e que provavelmente domi
narao a nossa agenda durante as pr6ximas decadas. 

Sumariarei a rninha posi<;:ao nos doze pontos seguintes: 

1) A ONU deixou jade ser uma organiza<;:ao intergovernamental res
trita para passar a sera tinica organiza<;:ao internacional de caracter univer
sal. Deveriam ser feitos esfor<;:os para que todos os Estados que ainda nao 
sao membros solicitassem brevemente a sua admissao. Pelo mesmo motivo, 
a san<;:ao mais grave a aplicar a urn Estado membra nunca deveria ser a 
expulsao, mas a suspensao por perfodo indeterminado, pois a ONU deve 
abranger, por uma questao de princfpio, todos os pafses do mundo; 

2) A nova ordem internacional a definir ap6s o termo da guerra fria e 
do confronto Leste-Oeste nao deve prescindir das Na<;:oes Unidas, quer 
substituindo-as por uma organiza<;:ao nova e radicalmente diferente, quer 
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eliminando toda e qualquer organiza~iio internacional de can'icter universal. 
A ONU deve, pois, ser rnantida nos seus tra~os essenciais - ernbora possa 
e deva ser reforrnada ern tudo quanto se rnostrar errado, ineficiente ou ultra
passado pelas circunstancias; 

3) 0 ano de 1995-96, coincidindo corn o 50. 0 aniversario da cria~iio 
da ONU, e urn periodo particularrnente apropriado para se reflectir sobre a 
Organiza~iio e para se concluirern ou iniciarern as rnais irnportantes refor
rnas de que ela carece. 

0 espirito de reforrna pode ser criado e alirnentado durante esta 
50." Assembleia, rnas se niio for aproveitado perder-se-a provavelrnente por 
muitos anos. 

Pela minha parte, estou disponfvel para dar todos os contributes dese
jados pela Assernbleia Geral ou pelos Estados rnernbros para concretizar as 
reforrnas necessarias; 

4) A revisiio de alguns artigos e disposi~6es da Carta das Na~6es Uni
das parece-rne oportuna e indispensavel. Niio creio, todavia, que tenha de 
ser feita de urna s6 vez e em bloco, podendo ser preferfvel, o rnetodo das 
reforrnas parcelares, desde que coerentes entre si; 

5) A ONU e uma entidade jurfdica de caracter associative. Os princf
pios gerais do direito das associa~6es tern, pois, de ser reafirmados e cum
prides a prop6sito da ONU. Norneadamente, e indispensavel recordar que, 
na ONU corno ern qualquer outra associa~iio, quem entra, entra voluntaria
rnente, e se niio sai, e porque niio quer sair. Assirn, cada Estado membro, 
enquanto se mantiver nessa qualidade, deve poder gozar de todos os seus 
direitos na rnedida ern que curnprir todos os seus deveres, e deve ter de 
cumprir todos os seus deveres para poder gozar de todos os seus direitos; 

6) Faz parte das regras irnperativas da Carta o dever de todos os Esta
dos rnernbros pagarem quotas anuais, a fixar pela Assernbleia Geral, para 
custear as despesas da Organiza~iio. Se todos curnprirern em tempo essa 
obriga~iio, a ONU nao tera qualquer crise financeira, ressalvadas possfveis 
dificuldades pontuais. Logo, quem estiver ern falta relativarnente ao paga
rnento das quotas devidas deve sofrer as consequencias apropriadas - sem 
o que se violara o princfpo da igualdade entre todos os rnernbros, e se pora 
ern perigo o regular funcionarnento da Organiza~iio. Esta regra deve ser 
aplicavel a todos os Estados rnernbros - dos maiores aos mais pequenos e 
dos rnais poderosos aos mais fracos; 

7) Outra obriga~iio imperativa de qualquer rnembro de qualquer orga
niza~iio e a de acatar fielmente as regras de Direito que lhe forem aplica-
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veis. Se surgirem diferendos acerca da interpretac;ao ou aplicac;ao dessas 
re gras, o princfpio da separac;ao dos poderes manda que eles sejam resolvi
dos imparcialmente por urn tribunal. A Carta das Nac;oes Unidas preve esse 
6rgao judicial: trata-se do Tribunal Internacional de Justic;a. Por isso e, a 
meu ver, desejavel que todos os pafses membros da ONU venham a acei
tar, num prazo relativamente curto, ajurisdic;ao do Tribunal da Haia. Que a 
possibilidade de a recusarem ainda subsista afigura-se-me urn anacronismo 
vindo dos tempos da soberania ilimitada dos Estados, a qual e contraria ao 
princfpio hoje prevalecente do primado do Direito lnternacional; 

8) 0 espectacular crescimento do numero de Estados membros da 
ONU teve uma repercussao justa e adequada ao nfvel da Assembleia Geral, 
mas o mesmo nao aconteceu no seio do Conselho de Seguranc;a - que nao 
reflecte hoje, correctamente, as realidades polfticas, econ6micas, demogra
ficas e nacionais do mundo actual. A reforma do Conselho de Seguranc;a e, 
pois, indispensavel e urgente - nao podendo ser levada a cabo, porem, se 
ao necessario espfrito de cooperac;ao e consenso se sobrepuserem meros 
egofsmos nacionais ou puros calculos de caracter eleitoral na cena domes
tica dos pafses membros; 

9) A ONU pode e deve fazer urn esforc;o serio para se tornar num 
organismo menos caro e mais eficiente. 0 recurso a entidades exteriores 
para aconselharem as medidas mais adequadas nesta materia nao deveria 
ser exclufdo, pois nao ofende a soberania dos Estados membros nem a com
petencia decis6ria pr6pria da Assembleia Geral e do Secretario-Geral. 
A este respeito, e contudo necessario ter sempre bem presentes no espfrito 
algumas verdades elementares: por urn lado, s6 corn a boa vontade e deter
minac;ao da Assembleia Geral sera possfvel proceder a necessaria extinc;ao 
de numerosas sub-comiss6es e grupos de trabalho que actualmente se 
sobrepoem e duplicam ou triplicam actividades, ou que deixaram pura e 
simplesmente de se justificar por falta de objecto; por outro lado, convem 
lembrar aos Estados membros, a prop6sito das decisoes diffceis que nesta 
materia competem ao Secretario-Geral, que, segundo o artigo 100.0

, n.0 2, 
da Carta, «cada membro das Nac;oes Unidas compromete-se a respeitar o 
caracter exclusivamente internacional das atribuic;oes do Secretario-Geral 
( ... ) e nao procurara exercer qualquer influencia sobre ele no desempenho 
das suas func;oes»; 

10) Diz-se que a ONU e uma organizac;ao demasiado cara, e que 
necessita de reduc;oes drasticas no seu pessoal e no seu orc;amento. Nao 
ponho em duvida que seja possfvel e desejavel conseguir reduc;oes de cus-
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tos e ganhos de produtividade: em todas as organiza~oes isso e viavel e, de 
tantos em tantos anos, e mesmo necessaria. Gostaria no entanto de lembrar 

a todos - s6 para nao perdermos o contacto corn a realidade das coisas -

que o or~amento corrente anual da ONU (excluindo as opera~oes de paz) e 
de 1,3 bilioes de d6lares, o que corresponde aproximadamente a 25 por 

cento do or~amento corrente anual do Ministerio da Educa~ao portugues, 

que e de 5 bili6es de d6lares (760 milhoes de cantos). Ora, se tivermos em 
conta que Portugal e urn pafs de 10 milh6es de habitantes, e que a ONU e 

uma organiza~ao mundial muito vasta e complexa, talvez fiquemos corn 

uma perspectiva algo mais realista sobre se a ONU sera assim tao cara 
como alguns dizem, quando gasta apenas (no seu or~amento corrente) 1/4 

do or~amento corrente do Ministerio da Educa~ao de Portugal ... ; 

11) Verdadeiramente caras, sim, sao as opera~oes de paz, que aumen
taram muitfssimo nos ultimos tempos: basta lembrar que ha 10 anos havia 

espalhados pelo mundo 4 000 capacetes azuis e actualmente ha cerea de 
70 000. Existe aqui, evidentemente, urn problema financeiro. Mas a ques

tao principal, como toda a gente compreendera, nao e uma questao finan
ceira, mas antes uma questao de alta polftica: deve a ONU ser muito ou 
pouco intervencionista em materia de opera~oes de paz? Deve intervir sem

pre que desejavel ou apenas quando isso for estritamente necessaria e pos
sfvel? Deve limitar-se a manter a paz («peace-keeping») ou deve lan~ar-se 
tambem na imposi~ao da paz («peace-enforcement»)? Deve intervir direc
tamente ou atraves de organiza~oes regionais ou de for~as multi-nacionais? 

E, quando e solicitada a enviar os seus «Capacetes azuis», deve aceitar faze
-lo apenas quando lhes possam ser garantidas condi~oes efectivas de segu

ran~a e auto-defesa - como me parece evidente - ou vai continuar a 
enviar «capacetes azuis» destinados sobretudo a funcionar como bode 

expiat6rio das divergencias e incapacidades de decisao de alguns Estados 

membros? 
Estas e que sao as grandes questoes que a ONU - quer dizer, os Esta

dos membros da ONU - tern de enfrentar e resolver sobre a materia das 

opera~oes de paz. A problematica financeira e, por natureza, secundaria
e ate pode tornar-se muito mais facil de solucionar se as questoes polfticas 

previas forem bem resolvidas. 
Seja-me permitido, neste momento, prestar uma comovida homenagem 

a todos os «capacetes azuis» que serviram ou servem sob a bandeira da 

ONU, e que ofereceram ou oferecem a sua dedica~ao de militares, e por 
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vezes a pr6pria vida, por ideais que todos os pafses deviam partilhar mas 
que alguns vergonhosamente desprezam; 

12) As Nac;:oes Unidas nao existem apenas para garantir a paz e a 
seguranc;:a internacionais - todos o sabemos - , mas tambem para promo
ver o desenvolvimento dos pafses menos desenvolvidos, e para velar pelo 
respeito de valores universais genericamente consagrados, tais como os 
«Direitos do Homem», saUde publica, a protecc;:ao do ambiente e da Natu
reza. E fundamental nao deixar que o objectivo da paz e da seguranc;:a 
subalternize ou enfraquec;:a o objectivo do desenvolvimento. E essencial 
nao repetir o erro da Sociedade das Nac;:oes. E indispensavel continuar, 
como ja hoje sucede, a gastar uma parcela maior do orc;:amento da ONU na 
ajuda ao desenvolvimento do que no apoio as operac;:oes de paz. Como afir
mou o Papa Paulo VI, «O desenvolvimento eo novo nome da paz». Sem 
desenvolvimento nao havera paz, pelo menos aquela paz justa e duradoira 
por que anseiam todos os homens e mulheres de boa voritade. 0 combate a 
pobreza, a doenc;:a, a ignorancia e a toda a rniseria que coloca os homens 
abaixo do nfvel mfnimo da dignidade da pessoa humana tern de ser o nosso 
principal compromisso para o seculo XXI. 

Estes sao os doze pantos que me parecem mais importantes na reflexao 
que temos de fazer corn vista a necessaria reforma das Nac;:oes Unidas. Mas, 
como vos disse, nao constituem urn programa nem sequer uma proposta: 
sao apenas uma visao pessoal. A v6s, Senhores Delegados, e aos Governos 
que aqui representais, competira propor, discutir e votar. 

Espero que todos possamos continuar a caminhar animados de uma 
visao global e em direcc;:ao a uma larga comunhao de valores, princfpios e 
atitudes que permitam, na decisao e na acc;:ao, uma ONU reformada e refor
c;:ada, corn vista a convivencia pacifica e ao desenvolvimento justo de todos 
os povos da Humanidade. 

IV 

Senhores Delegados: 

Agradec;:o a atenc;:ao corn que me ouviram. Vamos imediatamente 
comec;:ar a trabalhar para que a 50." Assembleia Geral da ONU seja urn 
marco importante na hist6ria da nossa Organizac;:ao. 
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Procuremos todos deixar-nos captar pelo espfrito do cinquentem'irio, e 
colher dele a forte inspira~ao e o sentimento de boa vontade que permitam 
encerrar «dossiers», concluir conven~oes, aprovar resolu~6es - e, acima 
de tudo -, fazer em tempo util as reformas necessarias que se imp6em. 

Nao tenhamos medo do dialogo, da Iivre discussao, do confronto de 
ideias e propostas. Mas tambem nao tenhamos medo da negocia~ao, do 
espfrito de compromisso e da forma~ao de consensos. Para essa finalidade, 
contem sempre V. Ex."s com o Presidente da Assembleia Geral que hoje 
elegeram. 

No novo Presidente, a Assembleia Geral - e cada pais membro -
encontrara sempre um homem de tolerancia, um homem de dialogo, um 
homem de esperan~a. 

Esperan~a num m undo melhor - atraves da paz, da liberdade, da jus
ti9a, da educa9a0, da saude e do desenvolvimento. 

Procuremos, todos unidos- n6s, que nos chamamos as Na96es Uni
das -, tentar, pelos nossos esfor9os conjuntos, que daqui a um ano, quando 
terminar a 50." Assembleia Geral que agora come9a, o mundo esteja um 
pouco melhor do que o encontramos hoje. 
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