Poslanica Generalnega sekretarja OZN Ban Ki-Moona ob
»Mednarodnemu dnevu miru«
(Slovenski prevod uredila prof. Magda POGAČAR)
Letošnji »Mednarodni dan miru« obeležujemo v času, ko se v nekaterih delih sveta širijo
konflikti in nevarno nasilje.
Sedaj ni čas, da bi se predajali malodušju. Odločno moramo zahtevati odgovornost in končati
z nasiljem in uničevanjem.
Pozivam vse vojskujoče se strani da odložijo orožje in prenehajo s spopadi. Njim namenjam
poziv »KONČAJTE BOJE IN UNIČEVANJE – NAREDITE PROSTOR ZA TRAJEN MIR«.
Čeprav se nam lahko dozdeva brezupno daleč, vendar sem prepričan, da živijo sanje o miru v
vseh ljudeh tega sveta. Najbolj primerna skupina ki bo uresničila ta san, je današnja mladina.
To je najširša, med seboj povezana generacija mladih, ki jo v dosedanji zgodovini človeštva še
ni bilo.
Zato rotim vse mlade naj vlagajo v izgradnjo potencialnih graditeljev in nosilcev miru. Hkrati
pa moramo mobilizirati vse partnerje, ki jim je mir skupen cilj. Vlade, nevladne in
domoljubne organizacije, ki imajo vlogo skrbnikov, ki morajo skrbeti za socialen razvoj,
varstvo okolja, ustvarjati pravičnejši, stabilnejši in miren svet.
Vrednote tega sodelovanja so pomembna tematika ob »Mednarodnem dnevu miru« s
sporočilom »PARTNERSTVO ZA MIR – DOSTOJANSTVO ZA VSE».
Živimo v nevarnih časih, ampak to so tudi časi velikih razmislekov kako naprej. Čez nekaj dni
se bodo na sedežu OZN sestali svetovni voditelji. Govorili bodo in sprejeli temeljne usmeritve
našega skupnega življenja do leta 2030. To je naš 15 letni program, ki naj bi dosegel stabilen
napredek. Ta načrt je osnova za dostojno življenje, kjer bo revščina zgodovina in mir
temeljna vrednota.
Na ta »Mednarodni dan miru«, ki ga obeležujemo v letu 70 obletnice ustanovitve OZN,
izkoristimo priložnost in poskusimo uresničiti osnovni namen OZN in to je
»REŠITI PRIHODNOST GENERACIJAM IN JIM ZAGOTOVITI MIR«
in
»REŠITI PRIHODNJE GENERACIJE PRED GROZOTAMI VOJNE«
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