ZODPOVEDNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A LÍDERSTVO
VÍZIA MIROSLAVA LAJČÁKA, MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH
ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
KANDIDÁTA NA POST GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH
NÁRODOV
Organizácia Spojených národov pripravená na 21. storočie
„Pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia, zjednotiť svoje sily pre
zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, prijať zásady a metódy zaručujúce, že sa
ozbrojené sily budú používať len v spoločnom záujme a používať medzinárodný mechanizmus
na podporu hospodárskeho a sociálneho povznesenia všetkých národov.“ Tieto ideály
zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov zostávajú pilierom organizácie a hnacou
silou v pozadí nášho spoločného úsilia.
Žijeme vo svete, ktorý je výrazne odlišný od sveta našich predkov spred 70-tich rokov. Je
komplikovanejší, rýchlo sa meniaci, čeliaci novým hrozivým výzvam. Vzájomná globálna
závislosť rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Pozitívnou stránkou globalizácie je, že
nám umožňuje čeliť problémom spoločne. Som hlboko presvedčený o tom, že OSN je
skutočne jediná, nenahraditeľná organizácia, jediné všeobecne uznávané fórum. Má
k dispozícii základné nástroje potrebné na to, aby bola dôveryhodným, spoľahlivým centrom
na riešenie a vyriešenie problémov, ktoré si žiadajú globálnu odozvu. Potrebuje však upraviť
svoje spôsoby vykonávania činnosti ako i schopnosť napĺňať spoločné záväzky a dosahovať
požadované výsledky. Musíme sa sústrediť na to, ako zvýšiť jej účinnosť a efektívnosť.
Forma i vplyv tejto organizácie je odrazom vôle jej členských štátov. Mojou víziou je
moderná, účinná organizácia, ktorá požíva dôveru všetkých ľudí. Organizácia, ktorá
prostredníctvom rešpektu, dialógu, pochopenia a solidarity a hmatateľnými výsledkami
dosahovanými v reálnom čase slúži ako lúč svetla pre všetkých. Organizácia pripravená na
21. storočie.
Líderstvo
Svoju celú profesionálnu kariéru som venoval práci v diplomatickej službe a v jej strede boli
hodnoty a princípy Organizácie Spojených národov. Domnievam sa, že OSN potrebuje
dynamickú, tvorivú, vedúcu osobnosť na svojom mieste, pripravenú čeliť problémom,
s ktorými sa všetci stretávame. Generálneho tajomníka, ktorý sa pozerá na reformy ako na
spôsob myslenia, nepretržitý proces zmeny a prispôsobovania sa, a nevníma to len ako
politiku. Manažéra s jasným pohľadom na nadväznosti, náklady a realizáciu. Osobnosť, ktorá
bude mať pri vykonávaní svojich povinností generálneho tajomníka silný zmysel pre etiku
a morálku. Vedúca osobnosť organizácie, ktorá bude schopná nadviazať pevné vzťahy so
svetovými lídrami na prekonávanie národných odlišností a zamerať svoju pozornosť na
početné znepokojujúce globálne problémy.
Rád by som zdôraznil, že vzájomný rešpekt je dôležitým aspektom medzinárodných vzťahov.
OSN je naša organizácia. My všetci, členské štáty, ako aj zamestnanci Organizácie Spojených
národov, musíme mať pocit zodpovednosti. Domnievam sa, že generálny tajomník, okrem
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toho, že je hlavným administratívnym pracovníkom, by mal byť hlavným poslucháčom
a efektívnym, presvedčivým vyjednávačom. Vnímavým, no zároveň rozhodným vedúcim
predstaviteľom, schopným plne podporovať snahy členských štátov. Som hlboko
presvedčený, že je treba posúdiť všetky názory a vypočuť všetky strany, aby bolo možné určiť
spravodlivejšie a rovnomernejšie medzinárodné priority a získať inkluzívnejšie zapojenie a
oddanosť veci. Rovnako je životne dôležité, aby široká verejnosť bola dobre oboznámená s
myšlienkami a prácou Organizácie Spojených národov.
Priority
Všetci sme si vedomí bezprecedentných výziev, ktorým čelí globálne spoločenstvo,
i príležitostí, ktoré sa pred nami otvárajú dnes i v dlhodobom časovom horizonte. Bolo by
nerozumné neprisudzovať prioritu každej a všetkým obavám, ktoré majú naši občania. Boli
sme mnohokrát svedkami motýlieho efektu. Mnohé problémy sú dnes vzájomne previazané a
majú priamy vplyv na mier, prosperitu a ľudské práva. Výnimočná naliehavosť tejto práce sa
potvrdzuje rastúcim poznaním, že od nášho odhodlania a úspechu našej budúcej spolupráce
závisí samotné prežitie Zeme. Mojím cieľom je postarať sa o spoľahlivú organizáciu plne
schopnú venovať pozornosť hlasom ľudí celej planéty.
Bezpečný svet
Naša organizácia bola vybudovaná na troskách a rozvalinách 2. svetovej vojny s jasným
cieľom udržať medzinárodný mier a bezpečnosť. A to stále zostáva cieľom číslo jeden.
Rozsah a povaha konfliktu sa rýchlo mení. Od roku 2008 sa hlavné násilné konflikty
takmer strojnásobili. Prudké spory sa vyostrili alebo znovu prerástli do vojen, pričom sa
vynorili nové konflikty v krajinách a regiónoch, ktoré už boli považované za stabilné.
Konflikty dneška ľahko prekračujú hranice a medzinárodné sily terorizmu, násilný
extrémizmus a organizovaný zločin vrátane nezákonného obchodu so zbraňami a drogami,
okrem iných vecí, vytvárajú a vyvolávajú miestne súperenia.
Terorizmus a násilný extrémizmus sú príčinou rastúcej nestability a smrti vo všetkých
častiach sveta. Rozsah oboch problémov je nadnárodný a ako taký vyvoláva potrebu
koordinovaného postupu: viac spolupráce pri stanovovaní pravidiel na medzinárodnej
i regionálnej úrovni, na mieru šité regionálne a národné stratégie na riešenie špecifických
hybných mechanizmov, prístup s väčším dôrazom na prevenciu začlenený do činností celého
systému OSN.
Musíme zintenzívniť úsilie v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní. Najvyššou prioritou je
zabrániť, aby sa zbrane hromadného ničenia dostali do rúk neštátnych subjektov
a teroristických skupín. Nukleárne odzbrojenie znamená bezpečnosť nás všetkých. V stávke je
príliš veľa a musíme prekonať patovú situáciu v týchto otázkach. Musíme dokázať
vygenerovať politickú vôľu, ktorá povedie k ústretovým rokovaniam.
Množstvo i rozsah hrozieb a problémy, ktoré ohrozujú naše úsilie o dosiahnutie mieru, sú
veľmi početné a neustále narastajú.
Jedinou nezávislou politickou úlohou zverenou generálnemu tajomníkovi v Charte OSN je
upozorňovať Bezpečnostnú radu na každú záležitosť, ktorá môže ohroziť udržanie svetového
mieru a bezpečnosti. Včasné varovanie je zásadným prvým krokom pri prevencii konfliktu,
napriek tomu, že je to komplikované a nevyskytuje sa to často. Usudzujem, že včasné
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zisťovanie a prevencia konfliktov má byť kľúčovou úlohou generálneho tajomníka v úzkej
spolupráci s Bezpečnostnou radou.
Dôležitosť plného využitia dobrých služieb generálneho tajomníka je nepopierateľná. V roku
2015 všetky veľké mierové a bezpečnostné prieskumy zdôraznili ústredný význam prevencie
konfliktov v práci Organizácie Spojených národov. My, spolu, sa musíme postarať o to, aby
bola organizácia lepšie prispôsobená na vypracovanie a implementáciu preventívneho
postupu a mediácie s cieľom, aby účinnejšie riešila ohrozenia medzinárodného mieru
a bezpečnosti. Mali by sme preskúmať, ako naše úsilie ovplyvnilo úlohu Organizácie
Spojených národov ako sprostredkovateľa mieru. Mediácia potrebuje zvláštny súbor
zručností, riadiace schopnosti a skúsenosti. Organizácia Spojených národov musí vychádzať
z najlepších dostupných poznatkov v celosvetovom spoločenstve mediátorov, mužov i žien.
Celkove by sa mali zlepšiť kapacity citlivého vnímania konfliktov v celom systéme OSN.
Organizácia Spojených národov by mala vo väčšej miere pomáhať krajinám vybudovať
vlastné kapacity na predchádzanie konfliktom. Úvodná časť Charty OSN o tom vraví jasnou
rečou: „uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny“. To je najzáväznejší prísľub. Osobne
som presvedčený, že na splnenie tohto záväzku má preventívna diplomacia prvoradú
dôležitosť. Bolo zrátané, že prevencia je 60-krát nákladovo efektívnejšia ako zasahovanie
v prípadoch, keď násilnosti už prepukli. Na 1 vynaložený dolár na prevenciu konfliktu svet
vynakladá 1 885 dolárov na vojenské rozpočty. Včasné varovanie a prevencia sú kľúčovými
faktormi pri každom jednotlivom probléme, pred ktorým stojíme.
Udržiavanie mieru sa stalo najviditeľnejším znakom tejto organizácie. Rozsah pôsobnosti a
funkcie Organizácie Spojených národov v oblasti udržiavania mieru sa za ostatných 20 rokov
nesmierne zmenili v dôsledku hrozieb, problémov a povahy dnešných konfliktov. Členské
štáty musia zabezpečiť, aby mala organizácia primerané zdroje a správne kapacity a mohla sa
plne angažovať v globálnom udržiavaní mieru takýchto rozmerov a zložitosti. Nový
generálny tajomník by mal pokračovať v potrebnej práci na posilnení plánovania
a operačných kapacít v ústredí i v teréne. Tvárou v tvár rastúcim nárokom a zvyšujúcim sa
nákladom musí byť sekretariát primerane vybavený na zvládnutie zložitých potrieb operácií
na udržiavanie mieru. Skúmanie efektívnosti OSN pri udržiavaní mieru musí byť
nepretržitým procesom na pôde OSN. Dôležitá práca, ktorá sa už začala na implementácii
odvážnych odporúčaní vychádzajúcich z prieskumu udržiavania mieru, musí pokračovať
s nezmenšeným úsilím.
Politika nulovej tolerancie pri sexuálnom násilí a zneužívaní zo strany členov mierových
jednotiek voči civilistom je nevyhnutnosťou. Takéto porušenia disciplíny treba dôsledne
vyšetriť a páchateľov postaviť pred súd. OSN nemá žiadnu súdnu právomoc nad svojimi
vojakmi a preto na jej presadenie potrebujeme kolektívny a koordinovanejší prístup všetkých
zainteresovaných – sekretariátu, prispievateľských krajín a Bezpečnostnej rady. Tento
problém si žiada okamžitú reakciu opierajúcu sa o účinné opatrenia, jednoznačnú
transparentnosť a zodpovednosť.
Som odhodlaný postarať sa o to, aby rodové hľadisko bolo plne zapracované do činností
OSN v oblasti zabezpečovania mieru, udržiavania mieru a budovania mieru. Pokračujúce
posilňovanie postavenia žien je dôležitým faktorom mieru a udržateľného rozvoja. Na
zaistenie práv žien na celom svete sú potrebné hlboké právne a zákonodarné zmeny. OSN
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musí viesť a musí ísť príkladom – nielen v legislatíve, ale aj v praktickom uplatňovaní na
všetkých úrovniach organizácie.
Základným cieľom úsilia o zachovanie mieru je predchádzanie opätovnej obnove konfliktu.
Pri zaisťovaní udržateľného mieru má rozhodujúci význam presadzovanie nedávno
schválených rezolúcií o architektúre budovania mieru. Chcel by som pracovať so všetkými
partnermi na podpore užšej a funkčnejšej spolupráce pri poskytovaní súdržnej a integrovanej
pomoci krajinám, ktoré sú v núdzi. Na optimalizáciu výsledkov je nevyhnutné aktivovať
synergický efekt a vzájomné dopĺňanie úsilia všetkých zúčastnených strán. Hlavným
predpokladom úspešného budovania mieru zostáva národná zodpovednosť, absolútna
ústretovosť všetkých častí populácie a osobitný prístup.
Prosperujúci svet
Pre mnohých ľudí po celom svete predstavuje OSN v prvom rade symbol nádeje vďaka jej
humanitárnej pomoci a opatrení na záchranu života. Milióny vyhnaných ľudí a tisíce
obetí prírodných katastrof sú závislé od schopnosti OSN organizovať, zbierať a rýchlo
dodávať pomoc kdekoľvek, kde je potrebná. Zatiaľ čo modré prilby sú symbolom nádeje na
mier, humanitárna pomoc a opatrenia na záchranu života často predstavujú tenkú hranicu
medzi životom a smrťou. Je preto nanajvýš dôležité ďalej mobilizovať zdroje na zaistenie
rýchlejších reakcií a lepšej koordinácie našej pomoci ľuďom v núdzi.
Bezprecedentný nárast mohutného pohybu utečencov a migrantov si naliehavo žiada
komplexný spoločný prístup pri zabezpečovaní ľudského zaobchádzania, najmä bezpečnosti,
dôstojnosti a rešpektu ľudských práv všetkých utečencov a migrantov. Potrebujeme solídne
globálne záväzky, ktoré riešia tento problém komplexným spôsobom.
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že v rokoch 2014 – 2016 asi
795 miliónov osôb z celosvetovej populácie 7,3 miliardy obyvateľov, alebo jeden človek
z deviatich, trpel chronickou podvýživou. V ostatných rokoch sme v udržateľnom rozvoji
a riešení zmeny klímy dosiahli významný pokrok. Dostali sme sa do fázy, v ktorej sa dobré
úmysly musia premeniť na konkrétne kroky a hmatateľné výsledky v implementácii.
Dosiahnutie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a realizovanie záväzkov
Parížskej dohody o zmene klímy si bude vyžadovať masívne systémové zmeny. Na splnenie
prísľubu „leave no one behind“ („nenechať nikoho bokom“) do roku 2030, ktorý je ústrednou
témou novej rozvojovej agendy, najzraniteľnejšie krajiny (najmenej rozvinuté krajiny, LLDC,
SIDS, krajiny po ukončení konfliktov) budú musieť dosiahnuť nebývalý hospodársky rast,
porovnateľný s rastom najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík v ich najlepších rokoch. Aby sa
podarilo tento pokrok dosiahnuť, potrebujeme zdieľať zodpovednosť a plnú solidaritu pri
zlepšovaní spolupráce Sever – Juh a Juh – Juh.
Budúci generálny tajomník bude musieť ďalej podporovať solidaritu a efektívne mobilizovať
svetových lídrov pre rámce udržateľného rozvoja, redukciu rizika katastrof a zmeny klímy po
roku 2015. Zásadnou úlohou je zaistiť, že systém OSN má schopnosť napomáhať reálnemu a
významnému pokroku v implementácii týchto dôležitých záväzkov súdržným
a koordinovaným spôsobom.
Pilier rozvoja OSN sa potrebuje efektívne prispôsobiť novým skutočnostiam a meniacemu sa
prostrediu rozvoja. Zameranie sa musí sústrediť na chudobných, zraniteľných a na mládež.
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My všetci musíme obhajovať záväzky a zodpovednosti, ktoré vyplývajú z efektívneho
systému oficiálnej rozvojovej pomoci.
Mládež predstavuje energiu, nádej a budúcnosť. Mladí ľudia sú tou najlepšou investíciou,
ktorú môžeme urobiť. A pritom v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách nezamestnanosť
a nízka zamestnanosť mladých ľudí dosahuje alarmujúce úrovne. Existencia veľkého
množstva nezamestnaných a frustrovaných mladých ľudí zvyšuje sociálne napätie, ohrozuje
stabilitu a súdržnosť spoločnosti. Na jednej strane sú mladí ľudia prirodzeným zdrojom
inovácie, nových myšlienok, „élan vital“, a na druhej strane, mladí ľudia sú najviac ohrození
možnosťou podľahnúť extrémistickej a radikálnej ideológii. Budem podporovať a nabádať k
ďalšej angažovanosti OSN v oblasti mládeže na všetkých úrovniach. Musíme dať mládeži
nádej a príležitosti a ona nám poskytne lepšiu budúcnosť!
Spravodlivý svet
Vždy som bol hlboko presvedčený, že ľudské práva predstavujú absolútnu a univerzálnu
hodnotu a mali by sa chrániť všetkými dostupnými prostriedkami. Každá osoba by mala žiť
v podmienkach rovnosti, dôstojnosti a slobody. Táto vízia by mala byť bez obmedzovania
chránená všetkými dostupnými nástrojmi. Ľudské práva sú nedeliteľné a zároveň úzko
vzájomne previazané s bezpečnosťou a rozvojom po celom svete. Ich porušovania sú často
prvými príznakmi nestability. Keď existuje riziko zločinov proti ľudským právam alebo sa
majú páchať porušenia alebo zneužitia, musíme konať. Medzinárodné spoločenstvo a
Organizácia Spojených národov musia byť vybavené a pripravené robiť správne veci
v správnom čase.
Ľudské práva, univerzálne svojou povahou, musia rešpektovať potreby každého jednotlivca.
Je preto životne dôležité, aby medzinárodné normy ľudských práv boli efektívne
implementované. Organizácia Spojených národov musí byť hlavným obhajcom ľudských
práv a neustále bojovať proti intolerancii, diskriminácii, odsúvaniu na okraj záujmu
a beztrestnosti. Mali by sme pokračovať v inštitucionálnej konsolidácii a rozširovať
iniciatívny prístup organizácie v tejto oblasti.
Ľudské práva musia byť vo zvýšenej miere začleňované do všetkých hlavných činností
Organizácie Spojených národov vrátane rozvoja, mieru a bezpečnosti. Rovnako musia byť
primerane financované. S ohľadom na ich dôležitosť v súvislosti s mierom a udržateľným
rozvojom by som sa rád zapojil do konštruktívneho dialógu s členskými štátmi, aby som riešil
pretrvávajúce citlivé miesta, ktoré obklopujú tému ľudských práv.
Právny štát na medzinárodnej a národnej úrovni vrátane bezpodmienečného boja proti
beztrestnosti sú nevyhnutné pri zabezpečovaní spravodlivosti v modernom svete.
Spravodlivosť je základným predpokladom udržateľného mieru. Organizácia Spojených
národov musí zohrávať hlavnú úlohu pri presadzovaní, ochrane a sledovaní týchto princípov.
Právny štát a univerzálna spravodlivosť sa nedajú dosiahnuť bez mierového urovnávania
sporov. Organizácia Spojených národov musí pokračovať v zabezpečovaní mechanizmov
efektívneho riešenia sporov vrátane fungovania Medzinárodného súdneho dvora ako jej
hlavného súdneho orgánu. Porušenia medzinárodného práva sa musia riadne vyriešiť na pôde
Organizácie Spojených národov. Ťažké porušenia medzinárodného práva vrátane práva
v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva nesmú zostať bez
primeraného postihu a potrestania a páchatelia musia byť postavení pred súd.
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Efektívny sekretariát
Ak má byť OSN schopná plniť svoje početné úlohy, musí byť primerane podporovaná
efektívnym, spoľahlivým a zodpovedným sekretariátom. Prvoradou úlohou generálneho
tajomníka ako vedúceho administratívneho pracovníka je udržiavať organizáciu v dobrej
kondícii. Nezávislá medzinárodná civilná služba je najväčším bohatstvom Organizácie
Spojených národov. Hlboko si cením prevažnú väčšinu personálu OSN – horlivých
a usilovných zamestnancov.
Sekretariát OSN má po celom svete viac ako 40 000 zamestnancov, pričom väčšinu
strategických rozhodnutí robí len málo vysoko postavených pracovníkov. Je preto veľmi
dôležité zaistiť, aby riadenie OSN bolo transparentné a zodpovedné na všetkých úrovniach
a mechanizmus dohľadu bol silný a nezávislý.
Organizácia potrebuje najlepšie zásady riadenia ľudských zdrojov, aby priťahovala
a udržiavala personál s najvyššími normami účinnosti, odbornosti a bezúhonnosti. Je veľmi
dôležité urýchľovať proces náboru a personálneho zabezpečenia. Nový generálny tajomník sa
musí sústrediť na budovanie budúcej dynamickej a modernej globálnej pracovnej sily
schopnej čeliť narastajúcim nárokom, ktorá bude schopná ísť ďalej a zosilnieť s vynorením sa
nových univerzálnych tém ako napríklad ciele udržateľného rozvoja. Domnievam sa, že
neustála zmena je prirodzeným procesom v každej organizácii, ak si chce zachovať
dôležitosť, a v tomto nie je žiadnou výnimkou ani Organizácia Spojených národov. Generálny
tajomník musí podporovať napredovanie personálu nepretržitým vzdelávaním a zvýšenou
mobilitou. Bezpečnosť a ochrana personálu OSN musí byť vždy plne zaistená.
Proces výberu, vrátane vrcholových pracovníkov, musí byť založený na princípe výkonnosti
a kompetentnosti, spĺňať zásady v nadväznosti na rovnováhu pohlaví a geografickú
rozmanitosť. Kľúčovým ukazovateľom je pokračujúce úsilie na dosiahnutie parity pohlaví.
Významné systémové prehodnocovanie, ale aj zmena v prístupe sú nevyhnutné. Nezastúpené
a málo zastúpené krajiny musia dať do popredia najlepších mužov a ženy s bohatstvom
znalostí a eminentným zmyslom pre oddanosť veci.
Zdroje financovania OSN musia byť riadené účinne a efektívne v súlade s princípmi
rozpočtovej disciplíny a podľa najvyšších medzinárodných štandardov. Od nového
generálneho tajomníka by sa nemalo opätovne žiadať, aby urobil viac s menšími zdrojmi, ale
musí byť pripravený aj na takúto možnosť. Ja ako manažér mám svoju osobnú skúsenosť
s produkovaním viac s menšími zdrojmi. V dlhodobom časovom horizonte však neustále
zvyšovanie latky cieľov a očakávaní, pričom sa vydáva menej finančných prostriedkov, bráni
trvalej udržateľnosti nášho úsilia.
OSN nie je osamotená organizácia. Nikto nedokáže sám zvládnuť problémy 21. storočia.
OSN preto musí ďalej zlepšovať svoje partnerské vzťahy s ostatnými regionálnymi,
subregionálnymi a inými medzinárodnými organizáciami, občianskou spoločnosťou,
univerzitnými inštitúciami a podnikateľským sektorom. Keďže sa OSN stále súdržnejšie
zapája do vzťahov s externými partnermi, existuje potreba nastaviť jasné a transparentné
pravidlá najmä v oblasti financovania, aby sa predchádzalo korupčným praktikám
a zneužívaniu fondov. Zásady nulovej tolerancie treba presadiť aj v tejto oblasti.
Pripravenosť OSN na 21. storočie nemôže byť úspešná bez efektívneho použitia inovácií
a modernej technológie. Mojím cieľom je napomôcť Organizácii Spojených národov, aby
bola vskutku modernou organizáciou schopnou pohotovo sa prispôsobiť a prijať nové
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technológie a inovácie. Technológia je tu na to, aby nám pomáhala v našej práci a my by sme
mali ovládnuť jej potenciál v čo najplnšej miere.
Musíme byť schopní sa neustále rozvíjať a prispôsobovať. Byť stále o krok vpred pred
novou výzvou. Existuje aj mnoho nových oblastí kľúčovej dôležitosti, ktoré si vyžadujú našu
pozornosť, ako napríklad vypracovanie globálnych pravidiel a spolupráce aj v oblasti
kybernetiky, energetiky a vesmíru.
Záver
Každý deň vykonáva Organizácia Spojených národov pozitívne zmeny v životoch miliónov
ľudí po celom svete. Chcem vidieť OSN schopnú reagovať na každé volanie, ktoré posielajú
jej ľudia. Silná a efektívna Organizácia Spojených národov znamená lepší svet. Svet, ktorý sa
viac stará a akceptuje. Svet, v ktorom národy, ľudia s rôznymi náboženstvami, odlišnou
kultúrou, odlišnou históriou dokážu žiť spolu v mieri. Svet, kde právo vykonáva svoju moc,
a nie kde moc presadzuje svoje právo. Verím, že posilnenie OSN je najlepšou investíciou na
dosiahnutie univerzálneho želania mieru, rozvoja, rovnosti a spravodlivosti vo svete. A to by
malo byť cieľom koordinovaného úsilia členských štátov ako aj medzinárodného sekretariátu
OSN.
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