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El fenomen de la globalització
comporta un profund canvi en les
relacions internacionals del passat.
D’una situació en què pràcticament
els únics subjectes actius eren els
estats, hem passat a reconèixer
protagonisme internacional a
companyies transnacionals,
organitzacions no governamentals i
altres tipus d’entitats que, fins ara,
es resisteixen a una classificació
estandarditzada. En l’estudiós
d’aquestes noves institucions, de les
seves funcions i del seu
protagonisme internacional,
sorgeix immediatament la
inquietud intel·lectual, en
comprovar que les eines
conceptuals utilitzades en el passat
no serveixen per analitzar moltes
noves claus de les relacions
internacionals. Hem d’adaptar el
nostre bagatge a les noves
circumstàncies i, si escau, idear
nous instruments per interpretar
correctament el que està passant.
Tot menys cedir a la indolent
temptació d’ignorar fenòmens ben
visibles només perquè no tenen
cabuda en els criteris antics del
dret internacional.
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El desenvolupament sostenible és un
projecte polític de gran abast, comunament
acceptat en el pla de les idees arreu del
món. I volem subratllar «el pla de les idees»,
atès que, a la pràctica, malgrat els milions
d’activitats que es duen a terme per a la
seva aplicació i eficàcia, certament encara
avancem a gran velocitat pel camí oposat.
La Cimera de la Terra sobre Desenvolu-
pament Sostenible que va tenir lloc l’any
2002, va confirmar les dificultats per acon-
seguir unmodel de desenvolupament que
exigeix serioses alteracions en els models
de consum i de producció que des
d’Occident s’estenen cap a la resta del
planeta. Les crítiques abundants que ha
rebut aquesta cimera per l’escassedat de
resultats, no fan sinó confirmar l’existència
d’unes forces inercials molt poderoses que
es resisteixen a entrar per aquest camí i que,
a més, no s’atreveixen a rebutjar formal-
ment el camí del desenvolupament soste-
nible. Tanmateix, a Johannesburg es van
veure més coses. Probablement no es va
viure l’eufòria de Rio, però sí que es va
observar la presència de nombrosos grups
nous, de naturalesa molt diversa, compro-
mesos amb el desenvolupament sosteni-
ble. Hi vam poder veure, per exemple, la
presentació del cotxe d’hidrogen, a punt
de comercialitzar-se, que pot resultar deci-
siu per al futur energètic del transport. Vam
poder escoltar molts grups de professio-
nals i d’universitaris presentant noves insti-
tucions creades per a la prossecució d’un
o diversos dels principis aprovats a Rio. I
finalment, vam poder ser testimonis de la
creació d’un organisme internacional que,
en la nostra opinió, està cridat a exercir
un gran paper en el futur. Es tracta de la
Xarxa de Governs Regionals pel Desen-

volupament Sostenible. El futur ens dirà
quin protagonisme internacional tindrà,
però a la pàgina web oficial de la cimera
es presenta com un dels assoliments més
transcendents.

Gestació i entroncament
institucional

Com se sap, juntament amb les reunions
internacionals de caràcter oficial es desen-
volupen unamultitud de reunions formals
paral·leles, i sobretot informals, de les quals
sorgeixen molts projectes de futur que de
vegades quallen i de vegades no. En la
reunió preparatòria de la Cimera de Johan-
nesburg, que va tenir lloc a Bali el maig
de 2002, l’atzar va fer que el director de
l’Stakeholder Forum, dos representants de
la Cort Internacional d’Arbitratge i Conci-
liació Ambiental, procedents del País Basc,
i tres delegats més de governs regionals,
assumissin el compromís d’intentar reunir
a Johannesburg representants de governs
subnacionals amb competències i expe-
riències en desenvolupament sostenible
per crear una xarxa. Des del principi es
va utilitzar aquesta paraula, sense que això
enprejutgés la naturalesa, acceptant la termi-
nologiamés en ús actualment i que, amés,
implica una filosofia organitzativa no jerar-
quitzada. Els esforços d’aquest petit grup,
sàviament coordinats des de Londres per
l’Stakeholder Forum, van donar fruits, i el
dia 31 d’agost de 2002 va néixer a Johan-
nesburg la Xarxa deGoverns Regionals pel
Desenvolupament Sostenible (Network of
Regional Governments for Sustainable
Development, nrg4SD). Cal dir que va
complir una missió d’apuntalament d’una
cimera en la qual els estats no es vanmani-
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festar gaire proclius a adoptar iniciatives
o compromisos de calat a favor del desen-
volupament sostenible.
La idea partia d’una constataciómolt simple:
els estats tenen múltiples organitzacions
internacionals de caràcter global, com les
Nacions Unides i el seu sistema d’entitats
adjuntes; i regional, com el Consell
d’Europa. Amés, enmolts casos, són insti-
tucions que persegueixen objectius polí-
tics múltiples i oberts, i es projecten on
s’aprecia un interès compartit.
D’altra banda, els municipis també tenen
una associació internacional que posa en
comú els seus interessos.
No obstant això, el nivell intermedi situat
entre tots dos no tenia cap representació
internacional ni protagonisme en les rela-
cions internacionals, més enllà del que
cadascun pogués fer individualment, amb
la peculiar excepció de la Unió Europea,
encara que, en aquest cas, barrejant regions
amb potestat legislativa amb els mateixos
municipis. D’aquesta manera, l’organisme
sorgit a Johannesburg es presenta com el
primer intent d’aglutinar governs regionals
d’arreu del món per a la defensa dels seus
interessos i l’adquisició d’un protagonisme
internacional de què, fins fa poc, només
gaudien els estats. Precisament trien el
desenvolupament sostenible com a fina-
litat associativa. Es podria pensar que és un
objectiu sectorial. De fet, és cert. Tanma-
teix, també ho és que el desenvolupament
sostenible abasta tots els àmbits de poder
en els quals els governs regionals podrien
estar interessats a intervenir.
En definitiva, cobreix un buit ben percep-
tible i està cridat a ser la veu internacio-
nal alternativa a la demolts estats que roma-
nen esclavitzats pels compromisos
econòmics i militars, quan no per cossos
diplomàtics anacrònics que no els perme-
ten apostar amb l’energia que tots neces-
sitem a causa d’aquest paradigma polític
acceptat universalment en què s’ha conver-
tit el desenvolupament sostenible.

Naturalesa jurídica i política

a) Perspectiva política

Ja s’ha avançat que les relacions interna-
cionals passen per un procés accelerat de
mutació que no pot escapar a cap analista.
D’entre aquests canvis, el més destacat
potser és l’aparició en escena de nous prota-
gonistes, amb els quals cal comptar en els
processos decisoris. Un examen
d’aproximació com el present no pot apro-
fundir en cadascun dels elements que carac-
teritzen la nrg4SD. Tanmateix, hi ha aspec-
tes molt notables que es poden apreciar
a primera vista.
Destaquem, en primer lloc, que estem
davant un organisme constituït per insti-
tucions públiques. No és, doncs, unaONG,
ni tampoc una nova associació sense objec-
tius que vinculin els membres de la xarxa.
Al contrari, els membres són governs de
regions que en el seu àmbit espacial exer-
ceixen, en molts casos de manera exclu-
siva, competències sobre desenvolupament
sostenible. Podríem dir que són l’estadi
competent per a aquest àmbit territorial i
competencial. Seguint el clàssic, ens troba-
ríemdavant els fragments d’estat idonis per
produir un organisme internacional compe-
tent en desenvolupament sostenible. Recor-
dem que la majoria dels membres tenen
assemblees legislatives d’extracció democrà-
tica, aspecte que els qualifica políticament
com a ens polítics, no com a circumscrip-
cions administratives a la recerca de l’eficàcia
operativa de les decisions preses pels poders
centrals estatals. La xarxa es forma, doncs,
en l’exercici d’un àmbit decisori propi per
obligar-se en matèries referents a desen-
volupament sostenible. Cal partir d’aquesta
dada substantiva, evidentment de natura-
lesa política, per fer un examen mínima-
ment coherent.
Al nostre parer, si ens trobem davant una
associació d’entitats públiques que exer-
ceixen poder públic en àmbits territorials
i contingents poblacionals concrets, inclo-
ent-hi mesures legislatives, no podem arri-
bar a la conclusió, com ho podria fer un
formalisme jurídic anacrònic, que ens
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trobem davant una entitat associativa de
caràcter privat en l’aspecte formal, encara
que persegueixi objectius d’interès gene-
ral. Entenem que les dades conviden a
concloure que la xarxa creada té fonaments
i vocació de ser un organisme internacio-
nal de naturalesa pública. Així doncs, el
reconeixement internacional que ha de
perseguir no pot ser el d’un agent més en
la constel·lació plural d’entitats compro-
meses amb el desenvolupament sosteni-
ble. Més aviat n’ha de ser un de principa-
líssim situat a l’esfera pública, juntament
amb els organismes internacionals formats
pels estats dins dels quals podria obtenir
un estatut especial de participació en la
presa de decisions.
A continuacióhemdecomprovar si els docu-
ments aprovats per la xarxa estableixenobli-
gacions i finalitats concretes, o si es tracta
de declaracions retòriques sense contin-
gut efectiu. El tenor dels textos ens fa pensar
que ens trobem davant el primer supòsit.
Efectivament, l’article 1 dels Estatuts esta-
bleix un requisit per incorporar-se a la xarxa:
l’acceptació de la Declaració de Gauteng.1

En aquest document s’estableixen una sèrie
de compromisos sobre desenvolupament
sostenible que han d’aplicar els membres
enels seuspropis territoris i end’altres solidà-
riament en projectes bilaterals o multilate-
rals entre i amb els membres de la xarxa.
D’aquesta manera, l’article 1 dels estatuts
opera una mena de reenviament de recep-
ció a la Declaració deGauteng, i li atorga la
mateixa naturalesa jurídica i poder vincu-
lant que els Estatuts.
D’altra banda, l’ordinal 3 de la Declaració
de Gauteng no deixa cap dubte sobre la
consciència d’autonomia decisòria interna
en aquestes matèries i la seva vocació de
fer-se present sòlidament en l’arena inter-
nacional.2

b) Perspectiva jurídicoformal

Tot i que el procés de gestació és vertigi-
nós i que ja han tingut lloc tres sessions
d’especial rellevància, certament ens trobem
davant un organisme en estat embrionari,
la consolidació del qual trigarà uns anys

a produir-se. Durant aquest període de
vertebració institucional, s’han pres algu-
nes mesures d’urgència per tal de garan-
tir la personalitat jurídica de la xarxa on hagi
d’establir relacions contractuals o serveis
de diferents tipus. Atès que l’ordenament
internacional no estableix un procediment
de reconeixement d’aquest tipus d’entitats
internacionals públiques, s’ha registrat com
una associació civil de nacionalitat fran-
cesa. Naturalment, la legislació d’aquest
país no va ser elaborada per acollir aquest
tipus d’organitzacions i la seva aplicació
ens situa davant una situació de peu forçat,
en la mesura que els seus Estatuts o dispo-
sicions ulteriors haurien de respectar el que
està establert en aquesta legislació. Això
voldria dir que l’autonomia decisòria de
la xarxa es veuria limitada. D’altra banda,
si es registrés com a associació en diversos
països, diversos règims jurídics concorre-
rien a regular una única institució i causa-
rien, eventualment, conflictes interns
d’origen aliè al seu propi funcionament. En
tots dos casos ens trobem amb una situa-
ció absurda i poc aconsellable des del punt
de vista de la garantia de la seguretat jurí-
dica. Si s’ha escollit aquesta opció, ente-
nem que és obeint a criteris de funciona-
litat i transitorietat: no hi ha cap altramanera
de començar la marxa.
Tanmateix, ja hem dit que la seva natura-
lesa substantiva no s’ajusta a una associa-
ció civil, especialment perquè és interna-
cional i pública. Ara bé, la seva no-cabuda
en l’ordenament internacional no ens impe-
deix de fer les analogies pertinents perquè
formalment segueixi els passos per ser reco-
neguda enun futur comaorganització inter-
nacional de caràcter públic. Al nostre enten-
dre, s’han de complir aquests tràmits:
1r Dipòsit a la secretaria general de la xarxa
dels poders atorgats pel govern o
l’assemblea parlamentària corresponent al
representant que ha negociat i aprovat els
textos fundacionals, singularment la Decla-
ració de Gauteng i els estatuts.
2nRatificació formal per part de cada govern
o assemblea parlamentària dels compro-
misos adquirits pel seu representant.

3r Publicació oficial en cada regió dels textos
aprovats i eventual incorporació al seu orde-
nament jurídicmitjançant l’instrument legal
adequat.
4t Dipòsit del text del conveni en el regis-
tre de les Nacions Unides.
L’ONU encara no ha començat a registrar
aquest tipus d’organitzacions, però ente-
nem que la globalització i els seus nous
agents s’han de tenir en compte en l’apartat
de registre d’acords internacionals asso-
lits per entitats no membres de l’ONU, tot
i que hi ha altres possibilitats.
Aquest esquema d’actuació que proposem,
basat en les regles vigents en dret inter-
nacional, parteix de considerar que les rela-
cions internacionals ja no es redueixen,
com és obvi, a les relacions interestatals.
S’aprecia una greu llacuna en els documents
acordats, ja que encara no es preveu un
sistema de sancions per incompliment
d’obligacions ni un òrgan per enjudiciar-
les. Naturalment, hi haurà temps en el futur
per fer un text refós que es pugui sotme-
tre a la tramitació formal que requereixen
els acords internacionals i al seu registre
a la secretaria general de les Nacions
Unides.
En tot cas, cal recordar que elmanteniment
com a associació amb unes finalitats
programàtiques sense força vinculant, o
la seva conversió en un poderós organisme
internacional, dependrà de la voluntat i
l’encert polític dels membres. Per tant,
sempre hi ha el risc que quedi en un orga-
nisme àton i, d’altra banda, l’oportunitat
d’ocupar un rol determinant per al desen-
volupament sostenible global,
s’imprimeixen l’energia i la voluntat polí-
tica adequades.

Estructura organitzativa

Malgrat la notable escassedat de resultats
i compromisos reals assolits a Johannes-
burg durant la Cimera de la Terra de les
Nacions Unides, el fenomen regional en les
sevesmúltiples manifestacions internacio-
nals ha liderat la creació d’una nova orga-
nització de treball, mitjançant la qual les
regions delmónpretenen aprofundir, unides
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amb el protagonisme internacional que
mereixen tots els pobles, en la recerca del
desenvolupament sostenible.
Moltes regions han participat activament
en aquest incipient i anhelat moviment, i
han liderat, fins i tot, la Cimera de la Terra
amb propostes i aportacions concretes per
a aquesta nova organització de governs.
Entre elsmembres inicials hi ha els següents:
Catalunya, el País Basc, Gal·les, Baviera,
Flandes, Valònia, Amazones (Brasil), Rio
Gran do Sul (Brasil), Goiás (Brasil), Mato
Grosso (Brasil), Pernambuco (Brasil), Tocan-
tins (Brasil), Rio de Janeiro, Entre Ríos
(Argentina), Poitou-Charentes (França),
Panjab, Gauteng (Sud-àfrica), Mpumalanga
(Sud-àfrica), Pennsilvània, Austràlia Occi-
dental, Java Occidental, Lapònia, Toscana
i algunes altres delmés que complicat entra-
mat internacional actual.
Finalment,els representantsdelsgovernsregio-
nals idiversesassociacionsd’aquestsgoverns
subestatals han acordat una declaració polí-
tica destacable, de compromís real amb el
desenvolupamentsostenible,amésde lacrea-
ció d’un fòrum de treball permanent sobre
la base d’uns primers estatuts fundacionals.
La proposta regional ha aprofitat
l’oportunitat del desè aniversari de la Cimera
de Rio per comprometre diversos governs
amb el desenvolupament sostenible, com
es va establir a l’Agenda 21, a la Declaració
de Rio i a la Declaració del Mil·lenni de
les Nacions Unides. La iniciativa reconeix
en els nivells de govern regional respon-
sables bàsics de moltes de les polítiques,
programes i serveis que poden fer possi-
ble un futur més sostenible per al planeta.
De fet, hi ha algunes consideracionsd’interès
a l’hora d’analitzar el fenomen regional o
subestatal com un estadi especialment
adequat per encarar i executar els diversos
reptes sectorials que implica el desenvolu-
pament sostenible. Alguns d’aquests aspec-
tes, dins de l’esperit que governa la Decla-
ració de Gauteng i els mateixos estatuts de
l’organització, podrien ser els següents:
a) La seva proximitat, eficàcia i àmbit
territorial més reduït.

b) Més capacitat d’interlocució activa amb
altres esferes de govern i amb la societat
civil.
c) Àmbits polític i jurídic adequats per a
l’aplicació del principi de subsidiarietat.
d) Més agilitat i eficàcia en la instrumen-
tació de polítiques de cooperació i soli-
daritat.
Si el desenvolupament sostenible integra
objectius econòmics, socials i ambientals
per tal de crear lesmillors condicions possi-
bles per al desenvolupament humà en
l’actualitat i en el futur, és del tot positiu
observar el reconeixement explícit d’aquests
governs sobre la necessitat de proporcio-
nar, també, prosperitat i societatsmés igua-
litàries, augmentar les oportunitats
d’ocupació i ajudar a satisfer les necessitats
humanes bàsiques de tots els ciutadans. Tot
això, evidentment, en la necessària harmo-
nia amb elmedi ambient i els recursos natu-
rals que ens envolten.
Tampoc nohi ha d’haver dubtes sobre altres
pressupòsits o requeriments addicionals
impulsats per aquesta nova organització,
aspectes especialment urgents en elmalpa-
rat sistema internacional vigent:
a) Respecte als principis democràtics.
b) Recerca de la pau.
c) Reconeixement dels drets humans i les
llibertats civils bàsiques.
d) Eradicació de la pobresa.
La nova organització que acaba de sorgir
té un gran repte vigent en la recerca d’un
aprenentatge mutu entre les diferents
regions del globus sobre les experiències
i la posada enmarxa del desenvolupament
sostenible, sens perjudici dels contextos
culturals, polítics i socials heterogenis. La
intenció dels governs esmentats d’establir
una xarxa global per compartir informació
i experiència sobre el desenvolupament
sostenible en l’ambit regional i promoure
la col·laboració mútua, ha de ser benvin-
guda i compartida pel sistema jurídic inter-
nacional. Aquest fòrumhauria de ser la base
per a projectes o programes de cooperació
que contribueixin a aquest procés mutu
d’aprenentatge permanent. D’entre aquests,
alguns ja han començat a caminar amb
il·lusió en forma d’acords bilaterals.3

Una breu anàlisi dels estatuts de
l’organització ens aporta les pinzellades
següents sobre les seves característiques
essencials:
1. L’antiformalisme
a)Quant a la composició dels membres, es
porta a terme una lectura extensiva de les
possibilitats que hi ha, i s’opta per accep-
tar tant governs com associacions de
governs (article 1 dels estatuts).
b) Respecte al mateix concepte de regió,
que acull les pràcticament infinites versions
possibles (article 3), amb la finalitat de faci-
litar la participació delmàximnombre possi-
ble d’entitats.
c) En permetre’s, igualment, la participació
dels membres associats (article 4.2).
d) Gràcies a la clàusula d’interpretació flexi-
ble dels Estatuts, a la recerca de la màxima
eficàcia i agilitat possibles, en aplicació
de l’article 12 dels estatuts.
2. El caràcter ambiciós de l’objecte de
l’organització
En configurar-se aquest caràcter no sola-
ment en la recerca i l’execució del desen-
volupament sostenible, sinó en la consti-
tució d’una organització que pugui donar
veu i representar activament aquesta tipo-
logia de governs en el sistema internacio-
nal (article 2 dels estatuts).
3. La democràcia organitzativa
a) Configurant el ple com a òrgan sobirà de
govern de l’organització, d’acord amb
l’article 7 dels estatuts.
b) En establir-se igualment un comitè execu-
tiu de vint membres, la composició dels
quals ha de respectar determinades regles
de distribució imposades per l’article 8:
- L’equilibri entre regions desenvolupa-
des i en vies de desenvolupament.
- L’equilibri en la representació territorial.
- Una garantia addicional, en virtut de la
qual la meitat d’aquests membres han de
ser representants de regions amb competèn-
cies legislatives.
- Respecte al principi de transparència insti-
tucional (article 8.2).
c) S’estableixen, així mateix, uns càrrecs de
l’organització, en forma de Junta Direc-
tiva (article 9).
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d) En haver-hi la previsió d’elecció d’un
secretari general, degudament ratificat pel
ple, com a òrgan encarregat de crear i orga-
nitzar la secretaria de l’organització sota les
ordres del comitè executiu (article 10).
Finalment, amb la possibilitat de crear comis-
sions sectorials ad hoc, en qualsevol de les
matèries relatives al desenvolupament soste-
nible.
En resum, un sistema organitzatiu que es
caracteritza inicialment per l’antiformalisme
i la flexibilitat, amb la finalitat de buscar en
aquesta etapa inicial un funcionament àgil
i eficaç en la consecució dels seus objec-
tius en el sistema internacional. Ambaquesta
finalitat, queda pendent de resoldre la
complicada tasca de la seva personalitat
jurídica internacional en el context d’aquest
sistema. En aquest punt, el formalisme i
la tradicional visió purament estatal del
sistema de les Nacions Unides xoca amb
les expectatives d’aquesta organització i
té una difícil solució estatutària i registral
davant les NacionsUnides. No obstant això,
entenem que seran justament les matei-
xes accions positives, l’assumpció de
competències i la cooperació institucio-
nal de l’organització, les que la dotaran
de la personalitat jurídica internacional que
ambiciona, més enllà de la rigidesa del
sistema i dels requisits estrictament formals.
El dret, per la seva banda, i especialment
el dret internacional, serà tard od’hora gene-
rós en aquest reconeixement formal quan
els resultats i els compromisos interna-
cionals que s’assoleixin l’hi imposin.

Activitats desenvolupades i en
projecte

El 31 d’agost de 2002, durant la Cimera
Mundial sobre Desenvolupament Soste-
nible, representants de 23 governs regio-
nals i 4 associacions de regions van adop-
tar laDeclaració deGauteng, queproposava
un procés de cooperació recíproca dins
dels seus àmbits específics de govern. Vuit
mesosmés tard, representants de 52 governs
regionals i 4 associacions de regions es van
reunir a Sant Sebastià per a una segona
conferència. Es va observar un salt quan-

titatiu, però això no ha d’impedir que
l’organització segueixi oberta a la constant
incorporació de nous membres.
Les regions es poden sentir raonablement
satisfetes pel ràpid creixement de
l’organització, fet que demostra la rellevàn-
cia política de la Declaració de Gauteng i
la voluntat de les regions dels cinc conti-
nents de treballar per a l’establiment d’una
relació tant amb els governs estatals com
amb les autoritats locals, així com amb la
societat civil en general. Es tracta d’una
contribució activa a l’assoliment dels objec-
tius establerts a Johannesburg, sota els auspi-
cis de lesNacionsUnides, ja ratificats aNova
York elmaig de 2003, durant l’onzena reunió
de la Comissió deDesenvolupament Soste-
nible de l’ONU, que va donar una sincera
benvinguda política al nou organisme en
la seva presentació davant aquesta comis-
sió (CSD11, Nova York, maig de 2003).
Ningú no pot dubtar que ens trobem en un
moment de crisi per a les relacions inter-
nacionals i, en aquest context, la mera
recerca del desenvolupament sostenible
requereix ineludiblement avançar en
l’assoliment de la pau, la seguretat i el reco-
neixement de les llibertats i els drets humans
en tot el món, en l’actualitat i en el futur.
Unade les vies que cal explorar ambaquesta
finalitat és, precisament, la formulació activa
de polítiques de cooperació interregional
i la seva promoció mitjançant la Xarxa
Mundial de Regions pel Desenvolupament
Sostenible.
Per això, la nova organització de governs
regionals ha acordat una estructura inicial
que inclou governs regionals i associacions
de regions d’Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa
i Oceania. En tot cas, l’organització segueix
oberta als governs regionals de tot el món,
amb el simple requisit previ d’acatar la
Declaració deGauteng, i amb l’objecte últim
de reforçar permanentment el paper de
l’esfera regional en el camp del desenvo-
lupament sostenible.
En aquestes línies s’ha parlat d’algunes
accions concretes, i sens dubte lamés relle-
vant és la simple posada en marxa d’una
organització en si mateixa necessària i
benvinguda pel panorama internacional

Formalisme i la
tradicional visió
purament estatal
del sistema de
les Nacions Unides
xoca amb les
expectatives
d’aquesta organit-
zació i té una difícil
solució estatutària
i registral davant
les Nacions
Unides.
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del desenvolupament sostenible. En aquest
interessant context hi ha, com s’ha esmen-
tat, un primer acord de cooperació inter-
nacional entre dos governs d’aquesta orga-
nització (JavaOccidental-Govern Basc), en
quatre àmbits sectorials d’importància: trac-
tament de residus industrials, preservació
del mar, recuperació fluvial i formació de
personal i funcionaris sobre desenvolu-
pament sostenible. Es tracta, per tant, d’un
primer exemple palpable que situa la coope-
ració al desenvolupament com a primer
assumpte de l’agenda d’aquesta organit-
zació. Segur que mitjançant aquest tipus
d’accions, poc àgils i escassament efectives
des de la perspectiva de l’estat clàssic,
arribarà el reconeixement internacional que
la Xarxa de Governs Regionals pel Desen-
volupament Sostenible necessitarà a curt
i mitjà termini.

Annex: la Declaració de Gauteng

Representants de 23 governs regionals4 i
diverses associacions de governs regionals
(enumerades al final) s’han reunit a Johan-
nesburg durant la CimeraMundial sobre el
Desenvolupament Sostenible, i han acor-
dat la declaració següent.
Aprofitem l’oportunitat del desè aniver-
sari de la Cimera de Rio per comprome-
tre’ns amb el desenvolupament sosteni-
ble com es va establir a l’Agenda 21, a la
Declaració de Rio i a la Declaració del
Mil·lenni de les Nacions Unides.
Els nivells de govern que representem són
responsablesdemoltesdelespolítiques,progra-
mes i serveis que poden fer possible un futur
més sostenible per als nostres ciutadans.
Considerem els governs regionals, des del
punt de vista de proximitat, eficàcia i àmbit
territorial, estratègicament situats com un
necessari i crucial àmbit de govern en el
desenvolupament de polítiques per a la
consecució del desenvolupament soste-
nible i la seva aplicació. Per raó del nivell
de govern, estemmés ben situats enmoltes
circumstàncies per afrontar aspectes espe-
cífics de la sostenibilitat i, en d’altres, som
partícips essencials, en solidaritat amb altres
esferes de govern i amb la societat civil,

d’una posada en marxa integrada i coor-
dinada de les polítiques. En les relacions
de cooperació amb altres nivells de govern
s’hauria d’aplicar el principi de subsidia-
rietat.
El desenvolupament sostenible integra
objectius econòmics, socials i ambientals
amb la finalitat de crear les millors condi-
cions possibles per al desenvolupament
humà en l’actualitat i en el futur. El desen-
volupament sostenible hauria de propor-
cionar prosperitat i societats més igualità-
ries, augmentar les oportunitats d’ocupació;
ajudar a satisfer les necessitats humanes
bàsiques de tothom; en relació amb els
aliments i l’aigua; l’habitatge; l’energia; el
benestar sostenible; l’educació i l’assistència
sanitària; així com preservar el mitjà físic i
els recursos naturals que ens sostenen. Ens
comprometem a la recerca de noves solu-
cions per a què tot desenvolupament en les
nostres regions sigui sostenible.
La democràcia; l’estat de dret; la consecu-
ció de la pau i la seguretat; el reconeixement
dels drets humans i les llibertats; l’oportunitat
de les persones de prendre part en les deci-
sions que els afecten; l’eradicació de la
pobresa i lapromociódel consumi laproduc-
ció sostenibles, són elements essencials per
a la completa consecució del desenvolu-
pament sostenible, que resulten així mateix
enfortits per la promoció activa del desen-
volupament sostenible.Enmanifestarelnostre
ple compromís amb el desenvolupament
sostenible en representació de les nostres
societats, ens comprometem igualment a
desenvolupar, en l’àmbit del govern regio-
nal, la nostra part de responsabilitat en la
recerca d’un món lliure de conflicte, en el
qual la democràcia i el respecte als drets
humans siguin reconeguts a tot arreu i onels
ciutadans estiguin lliures de persecució i
de qualsevol forma de discriminació.
Saludem l’actual èmfasi atorgat pel secre-
tari general de les Nacions Unides en
l’assoliment de la sostenibilitat en les àrees
d’Aigua i Sanejament, Energia, Salut, Agri-
cultura, i Biodiversitat i Gestió dels Ecosis-
temes (WEHAB). Els governs regionals que
representem estan atorgant i atorgaran alta

Els governs
regionals volen i
necessiten treballar
amb tots els nivells
de govern i amb
altres agents
socials en la promo-
ció del desenvolu-
pament sostenible.
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prioritat a aquestes qüestions dins delmarc
del desenvolupament sostenible.
Considerem que la implementació del
desenvolupament sostenible requereix un
marc estratègic per a tots els governs. Consi-
derem, així mateix, que es tracta d’una
necessitat vital en les nostres pròpies esfe-
res regionals. Els governs regionals neces-
siten estratègies de desenvolupament soste-
nible que actuïn com amarcs nuclears que
relacionin totes les seves estratègies restants,
i que assegurin que cadascuna sigui soste-
nible i que totes siguinmútuament comple-
mentàries. Una bona estratègia de desen-
volupament sostenible reconeixerà la
importància d’aquells aspectes que distin-
geixen les identitats de les regions, així com
els que afavoreixen més cohesió social.
Aquestes estratègies s’han de desenvolu-
par en cooperació amb l’àmbit més gran
possible d’agents socials i partícips, i cal
garantir la participació activa i el compro-
mís dels agents socials en la seva imple-
mentació. Les estratègies haurien d’incloure
seccions que se centrin en les cinc àrees
identificades pel secretari general de les
Nacions Unides com a crítiques (WEHAB).
Alguns governs regionals ja han desen-
volupat o estan desenvolupant estratè-
gies de desenvolupament sostenible en
aquesta línia. Fem una crida a tots els
governs regionals del món perquè es
comprometin, commés aviatmillor, a deter-
minar una data a partir de la qual aques-
tes estratègies s’hagin aprovat.
Els governs regionals tenen un gran repte
a aprendre els uns dels altres sobre
l’experiència pràctica i la posada enmarxa
del desenvolupament sostenible, i poden
gaudir demoltes oportunitats per col·laborar
i establir col·laboracions, tant amb els veïns
com amb d’altres en llocsmés llunyans del
món. En la nostra reunió de Gauteng, un
nombre de governs regionals pioners de
tot elmón han declarat la intenció d’establir
una xarxa global per compartir informació
i experiència sobre el desenvolupament
sostenible en el nivell regional i promoure
la col·laboraciómútua. Aquest fòrumhauria
de ser la base per a projectes o progra-
mes de cooperació que contribueixin a

aquest procés d’aprenentatge mutu. Fem
una crida a tots els governs regionals del
món perquè s’uneixin a nosaltres en el
desenvolupament d’aquesta xarxa de treball.
Els governs regionals volen i necessiten
treballar amb tots els nivells de govern i
amb altres agents socials en la promoció
del desenvolupament sostenible. Estenem
la nostra crida als caps de govern i a altres
lídersmundials reunits a Johannesburg, així
coma lamateixa organització de lesNacions
Unides, per reconèixer el necessari i essen-
cial paper, i donar-hi suport, dels governs
regionals en la promoció del desenvolu-
pament sostenible i en l’assoliment dels
objectius de l’Agenda 21 i de la Declara-
ció del Mil·lenni. També reconeixem que
el nostre treball conjunt en aquest terreny
s’hauria de desenvolupar sota un esperit
d’estreta col·laboració i de cooperació
solidària, que inclogui el foment i el suport
de les iniciatives locals per a la sostenibi-
litat. De la mateixa manera, convidem les
organitzacions internacionals, governs locals
i tots els altres grups d’agents socials, a treba-
llar amb nosaltres en el desenvolupament
de les seves tasques com a socis solidaris
i imprescindibles per al desenvolupament
sostenible.
Signada a Gauteng (Sud-àfrica), 31 d’agost
de 2002.•

Notes

1 «La Xarxa de Governs Regionals pel Desenvolu-
pament Sostenible (nrg4SD) estarà composta per
regions i associacions de regions que hagin accep-
tat la Declaració deGauteng, de 31 d’agost de 2002,
i que, per tant, estan compromeses amb el desen-
volupament sostenible segons s’assenyala en l’article
1 de la Declaració deGauteng i en el Pla d’aplicació
de Johannesburg».

2 «Considerem els governs regionals, des del punt de
vista de la proximitat, eficàcia i àmbit territorial,
estratègicament situats com un necessari i crucial
àmbit de govern en el desenvolupament de polí-
tiques per a la consecució del desenvolupament
sostenible i la seva aplicació. Per raó del nivell de
govern, estem en moltes circumstàncies més ben
situats per afrontar aspectes específics de la soste-
nibilitat i, en altres circumstàncies, som partícips
essencials, en solidaritat amb altres esferes de govern
i amb la societat civil, d’una aplicació integrada i
coordinada de les polítiques. En les relacions de
cooperació amb altres nivells de govern s’hauria
d’aplicar el principi de subsidarietat».

3 Vegeu amb aquesta finalitat l’acord ja subscrit entre
el Govern Basc i el de Java Occidental (Indonè-
sia), disponible en http:www.nrg4sd.net.

4 Hi ha tipus i accepcions molt diversos per deno-
minar els governs regionals en diferents parts del
món. La nota comuna que defineix el grup emer-
gent de governs que participen en la nova Xarxa de
Governs Regionals pel Desenvolupament Soste-
nible és que governen territoris situats com a primer
i màxim nivell de subdivisió política dins dels estats
nació individualment representats en les Nacions
Unides. Els governs regionals inclouen els exem-
ples coneguts com a regions, províncies, estats i
prefectures, però també comunitats autònomes,
communes, departaments, districtes, divisions,
emirats, federacions, governacions, julctule, kilil,
nacions, oblastey, rayons, territoris, voblasti, wela-
yatlar i zones.


