
Palestina, un aspirant més a membre de Nacions Unides.
Què defineix a un Estat-nació? Un territori ocupat des de fa centenars, si no milers, d'anys?. Un 
llenguatge comú i la religió?. Un govern electe?. Ambaixades i representació en els organismes 
internacionals?.  Una declaració  d'independència?.  En tots  aquests  aspectes,  l'Autoritat  palestina 
passa la prova. A exempció de la més important de totes elles - membre de ple dret de la Assemble  
de Nacions Unides. Nacions Unides està formada actualment per 193 estats  ,  però els palestins 
només tenen el dret a parlar en les reunions de l'Assemblea General, i poc més. L'intent d'obtenir els 
vots suficients per ser membre de l'ONU es veu cada vegada més a la deriva, arrossegats per les  
objeccions nord-americans i israelians. Cap nació pot unir-se a l'ONU sense el suport unànime dels 
cinc membres permanents del Consell de Seguretat, dels quals els EUA n'és un. Els palestins no són 
únics atrapats en aquest llimb diplomàtic. Arreu del món, hi ha almenys d'altres onze nacions que 
busquen ser membres de l'ONU, molts d'ells amb tan poques possibilitats com els palestins, que 
almenys té la pertinença a la Lliga Àrab i una llarga llista de seguidors. Alguns d'ells són gairebé 
desconeguts  fora  de  les  seves  fronteres.  Molts  són  el  resultat  de  la  fractura  de  l'antiga  Unió 
Soviètica l'any 1991. La República pridnestroviana de Moldàvia, coneguda com Transnístria, és una 
franja estreta i irregular de terra al llarg de la frontera de Romania amb Ucraïna. Després de declarar 
la independència fa 20 anys, només ha arribat a ser reconeguda per dos altres fragments de l'antic  
imperi soviètic, Abkhàzia i Ossètia del Sud, també fora de la comunitat de l'ONU. Un altra amb 
pocs amics és Somalilàndia, que es va separar de Somàlia el maig de 1991. Aquest país de 3,5 
milions d'habitants té una bandera, un himne nacional i un exèrcit, però no és reconegut per cap 
altre estat, dins o fora de l'ONU. La República de Kosovo és reconeguda per 84 estats membres de 
l'ONU i s'ha unit al Fons Monetari Internacional, però la seva existència és qüestionada pels seus 
veïns de Sèrbia i el seu aliat, Rússia, també amb dret a veto del Consell de Seguretat. Com a resultat 
d'això, la seva qualitat de membre de l'Assemblea General segueix en punt mort. L'illa de Taiwan, 
més coneguda com la República de Xina, és reclamat com a territori sobirà de la República Popular  
de  la  Xina,  un  altre  membre  permanent  del  Consell  de  Seguretat.  Alguns  estats  han  assolit  la 
condición de membres de ple dret després de passar un període com a observador. Alguns exemples 
van ser les potències derrotades després de la Segona Guerra Mundial, el que va portar a la fundació 
de  l'ONU,  i  inclouen  Itàlia,  Japó,  Àustria  i  l'Alemanya  dividida.  Kuwait  va  estar  en  qualitat  
d'observadora entre 1962 i 1963 després d'obtenir la independència de Gran Bretanya, mentre que 
els Emirats Àrabs Units van gaudir de plena membresia a l'ONU als pocs dies de la seva fundació al 
desembre de 1971. D'altra banda, la Santa Seu, que inclou la Ciutat del Vaticà, que té la condició de  
membre permanent de l'ONU, manté relacions diplomàtiques amb gairebé 180 nacions i es permet a 
ratificar els tractats internacionals. El més estrany de tot és l'Ordre Militar i Hospitalària de Sant 
Joan de Jerusalem de Rodes i de Malta, una ordre catòlica fundada fa gairebé 1.000 anys que no té 
territori,  ja que va ser expulsada de Malta  per Napoleó Bonaparte.  Ara,  amb una seu a Roma, 
l'Ordre Militar de Malta, té missions diplomàtiques i compta amb el mateix estatus a la ONU com 
els palestins. Per què és tan desitjat arribar a ser membre de ple dret de l'Assemblea General de 
l'ONU? Més enllà de la bandera onejant fora de la seu de l'ONU a Nova York i els noms a la sala 
d'actes, suposa el dret a unir-se a les agències de l'ONU i ser part de tractats internacionals, com la 
Cort Penal Internacional. I més que això, és l'oportunitat de mirar la resta del món als ulls. En les 
paraules de l'ONU, és un lloc d'iguals, on "cada país, ric o pobre, té un vot" 
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Un cop llegit l'article, contesta:

1) Quin és el tema principal d'aquest article de premsa?

2) Quines són les idees principals del text?

3)Fes un llistat dels estats que apareixen al text que han patit el dret de vet d'algun estat membre del 
Consell de Seguretat de Nacions Unides i escriu al seu costat el nom de l'estat que ha vetat el seu  
ingrés a l'Assemblea de Nacions Unides. 

4) Quins avantatges té ser membre de ple dret de les Nacions Unides?

5)  Adjunta  un  mapamundi  polític  i  localitza  tots  els  territoris  que  s'esmenten  al  text.  Utilitza 
diferents recursos per a diferenciar-los i recorda que ho has de reflectir a la llegenda.


