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Včeraj je v Slovenj Gradcu, ki mu je Organizacija združenih narodov leta 1989 podelila naziv
mesto – glasnik miru, potekala osrednja slovesna obeležitev dneva Organizacije združenih
narodov. Slavnostni govorec je bil minister za zunanje zadeve, Samuel Žbogar, ki je v svojem
nagovoru med drugim izpostavil delovanje Slovenije v okviru članstva v OZN.

Žbogar je izpostavil prepričanje, da je Sloveniji članstvo v OZN odprlo poti za kontinuirano
krepitev delovanja znotraj sistema Združenih narodov, pri čemer je dejal, da lahko Slovenija v
Varnostni svet OZN prinese nove poglede in teme, ki bodo odražale spremenjeni koncept
varnosti.

Matjaž Zanoškar na protestnem shodu za prepoved jedrskega orožja, ki je potekal v New
Yorku, kjer se je udeleževal sestanka Izvršnega odbora mednarodne organizacije mest
glasnikov miru
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V nadaljevanju je Žbogar povedal, da OZN letos praznuje 65. obletnico od ustanovitve, pri
čemer je takrat šlo za ustanovitev skrbnika mednarodnega miru in varnosti, ki bi zagotavljal, da
se morija druge svetovne vojne ne bi ponovila. Od takrat pa so po njegovih besedah Združeni
narodi prehodili dolgo pot, na kateri se soočajo z obravnavo kompleksnih, medsebojno
prepletenih sodobnih globalnih izzivov. Ob tem je dodal, da je 22. maj 1992, ko je Slovenija
postala članica OZN, Slovencem in Slovenkam dal tudi zadoščenje kot simbol dokončne in
nepovratne osamosvojitve ter jasno priznanje naše države kot samostojne in enakopravne
članice mednarodne skupnosti.

Kot je pojasnil v delu svojega nagovora, je jasno, da Slovenija ne more biti enako aktivna pri
vseh temah, s katerimi se ukvarjajo Združeni narodi, a je vseeno mogoče reči, da si je znotraj
organizacije pridobila ugled ter izdelala prepoznavno vlogo na posameznih področjih, ki so v
skladu s siceršnjimi prioritetami zunanje politike Slovenije. Žbogar je izpostavil prepričanje, da
bo ravno nadaljevanje takšnega pristopa ostalo prioriteta tudi v prihodnje, še posebej na
področju človekovih pravic in sodobnih globalnih izzivov.

Ob koncu je minister izrazil zadovoljstvo, da se večina ciljev, ki jih slovenske predstavnice in
predstavniki skušajo doseči z delovanjem v Združenih narodih, dopolnjuje s cilji zastopanimi s
strani Slovenj Gradca in drugih partnerskih mest. V skladu s tem je tudi izrekel pripravljenost za
nadaljnje sodelovanje z mestom na tem področju.

Pred dnevom OZN, ki ga sicer obeležujemo 24. oktobra, pa danes v Slovenj Gradcu poteka
tudi tradicionalni mirovniški festival, katerega nosilci so predvsem mladi. V tem okviru se
odvijajo številne delavnice, katerih namen je širiti mir.
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