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Шановні Голово Федерації всесвітнього миру, пан Квак, Генеральний секретар Др. Волше,
шановні пани президенти та члени урядів, Посли миру, пані та панове!
Насамперед, дозвольте подякувати організаторам за запрошення і можливість звернутися
з промовою на такому поважному Форумі, який зібрався з благородною місією, сприяти
побудові сталого миру на нашій планеті.
Хотів би особливо підкреслити титанічні зусилля, які постійно докладають засновники
Федерації всесвітнього миру Преподобний Др. Сан Мьон Мун та його дружина пані Хак Джа
Хан Мун.
У 2005 році, коли ми вітали Др. Муна в Україні, під час інавгураціонного турне Федерації
всесвітнього миру, я добре розумів важливість і необхідність роботи, яка проводиться цією
організацією по збереженню та зміцненню миру у світі.
Займаючи посаду Президента незалежної України, яка після 70 літнього перебування під
комуністичним гнітом стала незалежною країною, не проливши жодної краплі крові, я добре
розумів важливість і нагальність пошуку шляхів становлення гармонії та взаєморозуміння між
громадянами України та світу.
Україна пройшла через численні

труднощі та випробування, здобуваючи свою

незалежність, в яких вона втратила величезну кількість своїх синів та доньок.
Голодомор 1931-1932 рр., який забрав від 7 до 10 мільйонів життів українців, Друга
світова війна, де український народ зазнав величезних

втрат, Сталінські репресії – це

переконливі факти, які дозволяють мені впевнено казати, що українці знають ціну миру.
Політика України, вже з перших днів її незалежності, була окреслена як миротворча,
життєдайна. Тому, у липні 1990 року, від імені багатомільйонного народу України парламент
України ухвалив "Декларацію про державну незалежність", яка містила положення про
Україну, як без’ядерну державу, доводячи всьому світу, що ми не маємо ядерних амбіцій.
Повна і добровільна відмова третьої за ядерним потенціалом власниці ядерної зброї в світі від
ядерної складової своєї національної безпеки – безпрецедентний крок у сучасній історії.
Як безпосередній учасник цих подій, я дуже добре усвідомлював важливість
взаєморозуміння та стремління вирішити всі питання мирним шляхом.

Шановні організатори та учасники конференції!
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. Ми повинні
глибше зазирнути у сутність людини, необхідно вийти за вузьконаціональні, культурні та
релігійні стереотипи, віднайти нове бачення, яке здатне забезпечити вирішення багатьох
конфліктних питань сучасності.
Ми повинні зрозуміти, що людина по своїй суті, насамперед, духовна сутність, нам так
необхідно принести духовність в наше сьогодення.
Якщо ми подивимося на людство в цілому, ми побачимо, що ми всі різні.
В цьому залі зібралися представники всіх рас, колір шкіри – у всіх різний, але у всіх нас є те
єдине, що робить нас людьми. І це не що інше, як наша душа, наше серце.
Тема нашого сьогоднішнього зібрання дуже добре розкриває сутність досягнення
взаєморозуміння: «Побудова всесвітнього миру та глобальна солідарність». Таке бачення
здатне принести рішення багатьом застарілим проблемам людства, які передаються та
примножуються з покоління в покоління.
21 століття є визначальним, настає час вирішувати - чи зможе людство забезпечити мир на
землі, чи ми приречені повторити похмуру та гнітючу історію війн і конфліктів 20 сторіччя?
Наразі маємо непрості завдання. Але сподіваюся, що рішення може бути знайдене, коли
піднявшись над особистими інтересами, поставимо на чолі, як визначальне - інтереси миру.
За сучасних умов, коли внутрішні суспільні процеси, все більше залежать від глобальних
факторів, коли відбувається посилення ролі людини і гуманітарних складових, які відбуваються
в сучасному суспільстві, надзвичайно важко мобілізувати політичну волю національних урядів,
неурядових та громадських організацій для своєчасних дій по недопущенню масштабної
гуманітарної кризи або геноциду.

Назріла нагальна потреба створення міжнародної системи неурядових організацій, яка б
виробляла глобальну стратегію превентивного

вирішення конфліктних ситуацій виключно

мирним шляхом.
Я вважаю, що Федерація всесвітнього миру має все необхідне для того, щоб очолити цей
рух.
Хотілося б зазначити, що Українська Рада Миру і надалі братиме активну участь у світовій
миротворчій діяльності спільно з Федерацією всесвітнього миру та сприятиме створенню
глобальної мережі миротворчих організацій, які будуть авангардом всесвітніх миротворчих
ініціатив.
Закликаю всіх учасників конференції приєднуватись до діяльності Федерації всесвітнього
миру та використовуючи свою мудрість, досвід і можливості, об’єднати зусилля громадськості
заради побудови та утвердження всесвітнього миру.
Ще раз дякую організаторам за запрошення та можливість виступити на цьому поважному
заході і бажаю всім нам плідної роботи.
Дякую за увагу.

