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Reportatge

Els  70  anys  de  les  Nacions
Unides
Aquests dies s'ha celebrat el 70è aniversari de les
Nacions Unides, i des de la Revista ELI , ens volem
afegir a a questa celebració. Aquesta organització
va néixer l'any 1945, en finalitzar la Segona Guerra
Mundial, a partir de la Carta de Sant Francisco, on
queden plasmats els seus objectius.

L'Organització  de  les  Nacions  Unides(ONU),  és  la
principal  organització  supranacional  d'àmbit
mundial,  amb  la  finalitat  de  mantenir  la  pau,
promoure  la  cooperació  econòmica,  cultural,
social  i  humanitària,  garantir  la  seguretat  dels
estats  basant-se  en  els  principis  d'igualtat
autodeterminació i vetllar pel respecte dels drets
humans. 

Actualment formen part de l'organisme un total de
193  estats del món, és a dir, gairebé tots els que
són  àmpliament  reconeguts.  A  més  té  tres
observadors permanents: el Vaticà, l'Orde Sobirana
i Militar de Malta, i l'Estat de Palestina. 

Des de  l'Empire  State de  Nova  York  a  la  Gran
Muralla xinesa, passant per l'Alhambra de Granada
o les piràmides d'Egipte. Aquests  són  alguns  dels
250  monuments  de  tot  el  món  que   es  van
il·luminar   de  blau  aquest  dissabte  per
commemorar els 70 anys de l'ONU.

El color oficial de l'ONU (el blau), protagonitza una
gran onada que va arrencar a Nova Zelanda i poc a
poc  es  va  anant  estenent  cap  a  l'Oest,  fins  a
completar la volta al Planeta.

El blau va tenyir, entre molts altres punts, l'Òpera
de Sydney, el gratacel Skytree de Tòquio, la torre
Milad de Teheran, les ruïnes de Petra a Jordània.

   Edificis emblemàtics del món il·luminats de blau

Espanya  és un  dels  països  més  actius  en  la
celebració, amb més d'una desena de monuments
il·luminats,  entre els  quals destaquen l'Alhambra,
l'aqüeducte de Segòvia, la Ciutat de la Cultura de
Santiago  de  Compostel·la  i  diversos  edificis  a
Madrid i Barcelona. 

El  dissabte  dia  24  de  novembre  a  la  nit,  l'ONU
també va celebrar un concert especial a la sala de
l'Assemblea  General  amb  l'orquestra  de  la
radiotelevisió  de  Corea  del  Sud  i  convidats
especials com el pianista Lang Lang i el Cor Gospel
de  Harlem.  Els  actes  centrals  de  l'aniversari  de
l'ONU van tenir lloc a juny a San Francisco, on es va
commemorar  la  firma  de  la  Carta,  redactada
després del final de la Segona Guerra Mundial, en
un intent d'evitar una nova contesa d'aquest tipus.

L'obra mostra 70 figures de mida real, una per cada
any de l'ONU, que formen una cadena humana al
voltant d'una gran esfera que fa 6.371 mil·límetres,
en referència al radi de 6.371 km de la Terra.

                           Logo de l'ONU 

Malgrat els nombrosos conflictes que s'han produït
des de la  seva creació, i  que encara avui  dia  es
produeixen, com la guerra de Síria , el problema
palestí, nombrosos conflictes a l'Àfrica..., i també
greus  problemes  de  desigualtats  i  desastres
mediambientals...  és  necessària  una  organització
que, si més no, tingui aquests principis. Per tant,
cal remarcar la importància de l'ONU, cal impulsar
la  democratització  del  Consell  de  Seguretat,  és
imprescindible per a tots nosaltres impulsar un bon
funcionament d'aquesta  organització  per viure en
un món més harmònic. La nostra conclusió és que
il·luminar els  edificis  més importants del món és
una bonica forma de commemorar els 70 anys de
les Nacions Unides.


