ОБРЪЩЕНИЕ
по повод 70 години от създаването на
Организацията на Обединените нации
Дружеството за Обединените нации в България изразява найискрените си поздравления по повод 70-та годишнина от основаването
на Организацията на обединените нации, която се чества на 24
октомври 2015 г. В този период светът преодоля много препятствия,
стои и днес пред множество предизвикателства, но остава вярата на
много хора, че само тази организация може да направи света по-добър.
Дружеството за ООН в България с гордост отчита постиженията
на световната организация в усилията да поддържа международния мир
и сигурността и да допринася за международното икономическо
сътрудничество. Направено е много за поставянето на човека в центъра
на вниманието на международната общност. Наблюдава се
забележително развитие на международното право във всички важни
области, но най-голям прогрес е постигнат в закрилата на правата на
човека.
Сред безспорните успехи на световната организация е и процесът
на деколонизация, който завърши успешно в средата на 90-те години с
освобождаването на повече от 100 колониални територии и народи,
признаването на тяхната независимост и приемането им като редовни и
равноправни членове на ООН.
Не може да се оспорва и приносът на ООН за очертаването на
рамка за въвличането на всички държави в света в изпълнението на
глобални цели за развитие. Има съществен напредък в изпълнението на
Целите на хилядолетието за развитие 2000-2015 г. Формулирани са
Цели за устойчиво развитие за следващите 15 години, които с
универсалната си валидност ще обединят по-успешно усилията на
всички държави и на всички хора в света.
В целия период на съществуване на световната организация
България е дала своя принос в различните области на дейност в ООН,
три пъти е била избирана за непостоянен член на Съвета за сигурност,

имала е избрани председатели на Общото събрание на ООН и на Третия
главен комитет на Общото събрание, както и най-активно участие в
различните органи на ООН.
През последните години своя съществен принос дават и
българските младежи. През тази юбилейна година двама български
младежки делегати към ООН за осми пореден път направиха изказване
на тема „Социално развитие” пред Трети комитет на Общото събрание,
организираха съпътстващи събития и взеха участие в обсъждането на
младежка резолюция по най-сериозните проблеми на световната
младеж.
Осъзнаваме, че проблемите пред света се нуждаят от бързо
реализиране на многобройните добри идеи, предложения и резолюции,
приемани в рамките на ООН. Те могат да бъдат решени обаче само ако
всеки от нас приеме и признае, че живеем във време на множество
взаимни връзки и зависимости и е нужно всеки, на всеки пост, на всяко
място, днес и утре, да се довери на ясното формулиране на общите за
цялото човечество цели и да се включи в тяхното постигане.
Поздравяваме всички приятели на ООН с юбилея.
От Дружество за ООН в България
24 октомври 2015 г.

