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Državljani so se pridružili Združenim narodom pri pošiljanju
poziva za mir, namenjenega svetovnim voditeljem
Dunaj, 24. september (Informacijska služba ZN) – Cilj kampanje Združenih narodov ob
mednarodnem dnevu miru 2008 je bil s skupnimi močmi poslati sporočilo miru, ki se bo bralo, slišalo
in čutilo povsod po svetu. Ljudje po vsem svetu so imeli priložnost poslati svojo sporočilo miru
svetovnim voditeljem s pomočjo Združenih narodov. Za pošiljanje sporočil so imeli na razpolago nekaj
tednov do mednarodnega dne miru, 21. septembra.
Svoja sporočila je posredovalo preko 145.000 ljudi iz 132 držav, sporočila pa so bila
predstavljena svetovnim voditeljem na zasedanju Generalne skupščine, 23. septembra.
Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju je ljudem omogočila pošiljanje osebnih
sporočil miru preko svoje spletne strani in elektronske pošte. Obiskovalci sedeža Združenih narodov
na Dunaju so imeli možnost svoje sporočilo miru pustiti na kartici in jo pripeti na razstavne panoje v
preddverju Dunajskega mednarodnega centra.
Kampanji se je pridružil tudi predsednik Republike Slovenije, njegova ekscelenca dr. Danilo Türk,
ki je tudi sam oddal svoje sporočilo. Glasi se: »Mir je vrednota in želja vseh in vsakogar. Naj bi bil
večen. Da se končajo konflikti in da zmaga razum. Je tudi priložnost za posameznika, skupine,
narode in države, da se posvetijo prihodnosti, lepšemu življenju za svoje otroke, zase in za vse, ki
spoštujejo sebe in druge.«
Kampanji se je pridružil tudi Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon; izjavil je: »Na
mednarodni dan miru, 21. septembra, pozivam svetovne voditelje in ljudi po vsem svetu, da združijo
svoje moči za odpravo konfliktov, revščine in lakote ter se zavzemajo za človekove pravice za
vsakogar.«
Sporočila, poslana na Informacijsko službo ZN na Dunaju, izražajo močno željo po miru, in sicer s
preprostimi in prepričljivimi besedami, kot so:
»Mir pomeni svobodo govora in občutek varnosti, kjer koli se nahajaš. Mir je svoboda in varnost.
Vojna na drugi strani predstavlja suženjstvo in smrt.«
»Najdi notranji mir in ga deli z drugimi: ljudmi, kulturami, naravo.«
»Na svetu ne bo miru, dokler ne bomo ravnali z drugimi tako, kot ravnamo s tistimi, ki so nam
najbolj dragi.«
Če želite videti več sporočil miru, ste vabljeni, da obiščete spletno stran Informacijske službe ZN
na Dunaju: www.unis.unvienna.org.
***
Mednarodni dan miru je bil proglašen s strani Združenih narodov leta 1981. Na ta dan se vsako
leto promovira mir in razglaša želja po prenehanju konfliktov. Ljudje po vsem svetu 21. septembra mir
častijo na različne načine .
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