Como escrever sobre “A importância da ONU no século XXI”
A ONU foi fundada em 1945 e tinha como princípios fundamentais “preservar as gerações
vindouras do flagelo da guerra”, a “fé nos direitos fundamentais do homem”, a “tolerância e a paz”. É
possível

ver

logo

nas

primeiras

páginas

do

documento

que

cria

a

ONU

(http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf), como esses princípios eram evidentes.
Eu sugeriria a vocês que propusessem um retorno a esses princípios fundadores, ou seja, a
proposta da refundação da ONU, não apenas pensando as gerações vindouras, mas as gerações
presentes.
Propor uma ONU mais atuante nos conflitos do presente, em que o Conselho de Segurança e
os demais comitês fossem muito mais enfáticos em proteger as populações civis. Centenas de grupos
vulneráveis espalhados pelo mundo não são protegidos pela ONU, haja vista o que ocorre, por
exemplo, nos casos a seguir:


Guerra civil na Síria, que há praticamente 4 anos está sendo consumida, inclusive com
utilização de armas químicas;



os ataques sanguinários do Boko Haram na Nigéria, grupo extremista islâmico que já
matou milhares e provocou quase 1 milhão de refugiados;



a guerra separatista na Ucrânia, envolvendo a Rússia.

De que forma a ONU pode atuar sobre esses conflitos? A ONU deve interferir na política desses
países, mesmo que isso signifique atentar contra a soberaniai deles?
Pensem em abordar uma atuação mais efetiva, primeiro na aplicação de sanções,
principalmente no campo financeiro (como bloqueio de bens dos líderes das nações envolvidas, ou a
não aprovação de novos empréstimos a esses países, por exemplo), e só depois com a intervenção
militar, caso TODAS as ações diplomáticas estiverem sido esgotadas.
A ideia é sempre priorizar a garantia dos DIREITOS HUMANOS onde quer que estes estejam
sendo violados, para isso promovendo a cooperação internacional nos terrenos econômico, social,
educacional e político.

i

Soberania: exercício da autoridade que reside num povo e que se exerce por intermédio dos seus órgãos constitucionais
representativos. O Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora também define o conceito de soberania como sendo a
autoridade suprema do poder público e como a alteza ou excelência não superada em qualquer ordem imaterial.

