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Шановні учасники міжнародної конференції!  

Насамперед, дозвольте привітати вас і висловити впевненість, що нинішня 

міжнародна конференція в Києві стане ще одним важливим кроком в здійсненні завдань 

світового миротворчого руху.  Радий вітати на українській землі Оцуку Кацумі – Голову 

Євразійського відділення Федерації всесвітнього миру. До участі у роботі конференції 

запрошені представники дипломатичного корпусу в Україні, міжнародні та українські 

громадські організації, громадсько-політичні діячі, освітяни і науковці, представники 

урядових установ. Тема конференції, склад її учасників, засвідчують стурбованість 

прогресивного людства, щодо стану миру на планеті та актуальність миротворчого руху. 

Саме визнаючи це, міжнародні громадські миротворчі організації, громадські 

організації України, Українська Рада Миру, в рамках Світового миротворчого турне 2009 

року, спільно з Федерацією всесвітнього миру проводять цей захід в Україні.  В жовтні 

2005 року, за ініціативи Української Ради Миру, відбулася презентація Федерації 

всесвітнього миру в Україні, м. Києві.  Україна та Українська Рада Миру високо цінують 

миротворчі зусилля, в т.ч. і неурядових організацій заради недопущення війни, геноциду, 

репресій, голодоморів, проявів насильства над людьми. 

Багато поколінь наших співвітчизників відстоювали національні інтереси у боротьбі 

за незалежність, мирне і достойне співіснування. 

Нація, яка пережила окупації, голодомори, війни, пройшла через Чорнобильську 

трагедію - завжди проти насилля, ворожнечі, за порозуміння.  Україну з повним правом 

можна назвати країною миру. 

Підтвердженням цьому є багато прикладів і зокрема, той факт, що у липні 1990 року, 

на зорі створення незалежної держави, парламент України ухвалив «Декларацію про 

державну незалежність», яка містить положення про Україну як без’ядерну державу і 

переконала світове суспільство в тому, що вона не має ядерних амбіцій. 

Повна і добровільна відмова третьої за потенціалом власниці ядерної зброї в світі від 

ядерної складової своєї національної безпеки – безпрецедентний крок у сучасній історії. 



                                  
 

 

Впевнений, що у майбутньому держави - володарі ядерної зброї прийдуть до такого 

рішення. Альтернативи – немає. 

Сама назва конференції «Все людство – єдина родина: Нове бачення миру у 21-му 

столітті» закликає до пошуку стабільності, миру та злагоди в кожній державі і в світі.  

Насамперед, зберегти мир ми повинні в своїй державі. Поняття «мир» має чіткі складові: 

спокій і злагода в суспільстві, політична та економічна стабільність, добробут сім’ї, 

щасливі діти, турбота держави про своїх громадян, впевненість у майбутньому, інше.  

Сьогодні Україна, як і деякі інші країни, має проблеми в організації нового життя, в 

будівництві демократичного суспільства.  Нинішня економічна криза прискорила 

розуміння українським народом нових викликів, нових вимог до «політичної еліти», своєї 

нової ролі в утворенні влади.  Первинний демократичний механізм формування державних 

інституцій - вибори, які є аксіомою демократичності держави, поставлені під сумнів 

громадськістю, через свою непрозорість та фальсифікацію. Йдуть пошуки нових підходів. 

нових виборчих законів. Тут багато проблем. Але час вимагає швидких рішень. І я 

впевнений, що ми знайдемо таке рішення, яке буде відповідати інтересам народу.  Шановні 

пані та панове!  

Сучасний стан миру, дуже чітко демонструє нам нагальну потребу пошуку нових шляхів 

досягнення миру та миротворчих ініціатив. Постійна напруга на Корейському півострові, 

військові конфлікти в Іраку, напружена ситуація в Ірані і зовсім нещодавні протистояння в 

секторі Газа, одні з небагатьох прикладів того, що, нажаль, навіть ООН, яка була створена з 

метою сприяти становленню миру в усьому світі, виявила свою слабкість у вирішенні тих 

проблем та викликів, з якими стикається людство, щоб зберегти мир.  Методи, які наразі 

застосовуються для вирішення конфліктів, показали свою неспроможність у справі 

становлення миру і співробітництва.  Це свідчить про те, що настав час шукати нові шляхи 

вирішення цих питань. Необхідно вийти за вузьконаціональні, культурні та релігійні 

стереотипи, віднайти нове бачення, яке здатне забезпечити вирішення багатьох 

конфліктних питань сучасності. Практичний міжнародний досвід у вирішенні конфліктів 

показав, що миру не досягти лише зусиллями політиків та дипломатів. 

Заради досягнення довготривалих результатів у вирішенні конфліктів в гарячих 

точках планети необхідно залучати широкий загал світової спільноти: авторитетних 

громадських, політичних, релігійних діячів, митців та науковців. Розуміючи важливу роль 

релігії в житті громадян та суспільства, приєднуючись до багатьох видатних громадсько-



                                  
 

 

політичних і релігійних діячів світу у розумінні того, що більшість конфліктів виникають 

на міжрелігійній основі, пропоную підтримати Федерацію всесвітнього миру в її ініціативі 

запропонованої ООН, розглянути питання щодо створення міжрелігійної ради ООН, яка 

сприяла б упередженню конфліктних ситуацій та зробила б свій вклад у побудову сталого 

миру.  Нещодавно, виступаючи у Нью-Йорку на міжнародній конференції Федерації 

всесвітнього миру, учасниками якої були представники 194 країн світу, у своїй доповіді я 

зазначав, що назріла нагальна потреба створення міжнародної системи неурядових 

організацій, яка б виробляла глобальну стратегію превентивного вирішення громадських 

проблем, конфліктних ситуацій виключно мирним шляхом. Тому, створення мережі 

громадських організацій які б співпрацювали заради суспільства, миру на планеті є 

актуальним. 

Вважаю, що Федерація всесвітнього миру має все необхідне для того, щоб очолити 

такий міжнародний рух.  Хочу зазначити, що Українська Рада Миру і надалі братиме 

активну участь у світовій миротворчій діяльності спільно з Федерацією всесвітнього миру 

та сприятиме створенню глобальної мережі громадських організацій, які були б авангардом 

всесвітніх громадських миротворчих ініціатив. Користуючись нагодою, ще раз висловлюю 

подяку представникам дипломатичного корпусу в Україні, які присутні на конференції та 

звертаюсь до них з проханням, сприяти у встановленні контактів з громадськими 

організаціями їх країн з метою розвитку міжнародної мережі.  Одним з практичних кроків у 

цьому напрямі є проведення в Україні міжнародного Фестивалю всесвітнього миру, який 

започаткувала Федерація всесвітнього миру.   

Основна ідея Фестивалю – сприяти об’єднанню міжнародної громадськості, 

порозумінню та примиренню багатонаціонального народу України, донести міжнародній 

спільноті миролюбну філософію українських громадян та популяризувати Україну як 

країну миру.  Закликаю всіх учасників конференції приєднатися до миротворчих ініціатив 

та, використовуючи свою мудрість, досвід і можливості, об’єднати зусилля громадськості 

заради майбутнього. 

Сподіваюсь, 21-ше століття зусиллями світової спільноти стане століттям миру, щоб 

не повторити страшну історію війн та конфліктів 20 століття. Ще раз дякую учасникам 

конференції за їх роботу та бажання долучитися до миротворчих процесів, що 

відбуваються в світі та в Україні. 

Дякую за увагу. 


