
dwaga i wizja, które natchn´∏y Êwiatowych przywódców 
w 1945 roku sà dla mnie inspiracjà ka˝dego dnia. Karta 
Narodów Zjednoczonych wyra˝a, podobnie jak Wielka Karta

Swobód, ogromne zaufanie i nadziej´, a jej celem jest sprawienie,
by zniszczony przez wojn´ i niewys∏owione okrucieƒstwa Êwiat
stworzy∏ nowe stowarzyszenie narodów, kierujàce si´ zasadami
sprawiedliwoÊci, pokoju, równoÊci i przestrzegania praw
cz∏owieka. Obietnica ta i wartoÊci okreÊlone w pierwszych latach
historii Organizacji Narodów Zjednoczonych pozostajà tak samo
wa˝ne dziÊ w naszym znacznie bardziej skomplikowanym 
i wspó∏zale˝nym Êwiecie, jak ponad szeÊçdziesiàt lat temu. 
Âwiat, a tak˝e Organizacja Narodów Zjednoczonych stojà przed
wyzwaniami na skal´ globalnà – wyzwania te nie znajà granic 
i ˝adne paƒstwo, bogate czy biedne, s∏abe czy pot´˝ne nie jest 
w stanie samodzielnie im podo∏aç.

W przeciàgu ostatnich szeÊçdziesi´ciu lat Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych pokaza∏a, ˝e potrafi: 

•spe∏niaç funkcj´ forum, na którym ustala si´ Êwiatowe 
programy dzia∏aƒ; 

•budowaç porozumienie w kwestiach spornych;
•wyznaczaç standardy, które powinny byç przestrzegane 

przez paƒstwa; 
•odgrywaç rol´ zaufanego poÊrednika w negocjacjach;
•rozdzielaç walczàce strony;
•pomagaç uzyskiwaç sprawiedliwoÊç dla osób 

dyskryminowanych;
•Êwiadczyç pomoc humanitarnà i zapewniaç dost´p do 

˝ywnoÊci, lekarstw, edukacji i opieki zdrowotnej;
•poprawiaç warunki ˝ycia i zmniejszaç ubóstwo;
•konsekwentnie realizowaç pr´˝ny program rozwojowy.

Wiodàce zasady, którymi b´d´ kierowaç si´ w moich dzia∏aniach 

Jako Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
postanawiam: 

• przewodziç dajàc dobry przyk∏ad; 
• dà˝yç z pokorà do doskona∏oÊci;
• wyznaczaç najwy˝sze standardy etyczne; 
• dà˝yç do dialogu i zaanga˝owania; 
• pe∏niç rol´ mediatora i budowaç porozumienia; 
• uczyniç przejrzystoÊç i odpowiedzialnoÊç podstawowymi 

cechami mojego urz´dowania;
• wykazywaç zarówno zapa∏, jak i wspó∏czucie przy realizacji 

naszych celów; 
• pozostawaç wra˝liwym na potrzeby wszystkich Paƒstw 

Cz∏onkowskich, zarówno du˝ych, jak  i ma∏ych.

Stoimy dziÊ w obliczu licznych wyzwaƒ, a moja determinacja jest
silna. Jestem zdecydowany osiàgaç post´p w rozwiàzywaniu

naglàcych problemów naszych czasów, krok po kroku, opierajàc
si´ na dokonaniach oraz wspó∏pracujàc z Paƒstwami
Cz∏onkowskimi i instytucjami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. 

Dzia∏ania priorytetowe 

Pokój i bezpieczeƒstwo: Musimy wzmocniç zdolnoÊç Organizacji
Narodów Zjednoczonych tak, by mog∏a jak najlepiej spe∏niaç
swojà rol´ w zapobieganiu konfliktom, ustanawianiu, 
utrzymywaniu oraz budowaniu pokoju. Sà to nieroz∏àczne cz´Êci
jednej ca∏oÊci i nasze podejÊcie do tych procesów musi byç 
zintegrowane, skoordynowane i wszechstronne.  Zwi´kszajàc
nasze mo˝liwoÊci w zakresie dyplomacji prewencyjnej 
i wspierajàc trwa∏e procesy pokojowe, stworzymy 
d∏ugoterminowe rozwiàzania i b´dziemy w stanie bardziej
skutecznie reagowaç w sytuacji konfliktu.

“Mamy teraz historycznà szans´. Musimy z niej 
skorzystaç.”

Afryka: Oko∏o 65 procent bud˝etu misji pokojowych ONZ jest 
przeznaczane na pomoc w Afryce. Jednak aby móc rozwiàzaç 
problem konfliktów na kontynencie afrykaƒskim, musimy si´gnàç 
do ich przyczyn. Dlatego te˝ utrzymywaniu pokoju muszà 
towarzyszyç procesy polityczne, majàce na celu rozwiàzywanie 
konfliktów i - o ile mamy zapewniç trwa∏y pokój - kwestia rozwoju 
musi byç traktowana priorytetowo. Specjalnà uwag´ nale˝y 
poÊwi´ciç Sudanowi. Konieczne jest zwi´kszenie tempa 
wdra˝ania porozumienia z 2005 roku, które zakoƒczy∏o 
d∏ugotrwa∏à wojn´ domowà mi´dzy Pó∏nocà i Po∏udniem, w tym 
przygotowaƒ do wyborów w 2009 roku. Aby po∏o˝yç kres tragedii 
w Darfurze, ju˝ teraz, gdy osiàgn´liÊmy porozumienie w sprawie 
po∏àczonych si∏ Unii Afrykaƒskiej i Narodów Zjednoczonych, 
musimy pilnie rozpoczàç dzia∏ania w terenie. Nale˝y za˝egnaç 
przyczyny konfliktu, a zwaÊnione strony muszà rozpoczàç 
wszechstronne rozmowy pokojowe. 

�

“Dzia∏ajàc konstruktywnie i z wytrwa∏oÊcià, stosujàc
odpowiednio wywa˝onà strategi´ stanowczoÊci i
elastycznoÊci, mo˝emy wkroczyç na drog´, której tak
d∏ugo nie mogliÊmy odnaleêç .” 

Bliski Wschód: Sytuacja w tym regionie pozostaje wcià˝ 
skomplikowana, niestabilna i niebezpieczna, jednak˝e istniejà 
szanse na osiàgni´cie pojednanie. Bioràc pod uwag´ g∏´bokà 
nieufnoÊç mi´dzy Palestyƒczykami i Izraelczykami, hamujàcà 
znaczàcy proces pokojowy, mamy nadziej´, ˝e konstruktywna 
rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kwartecie 
ds. Bliskiego Wschodu i wsparcie dla Arabskiej Inicjatywy 

Pokojowej pomogà osiàgnàç sprawiedliwy, trwa∏y i ca∏kowity 
pokój. Irak stanowi  problem dla ca∏ego Êwiata. Wszyscy mamy 
ÊwiadomoÊç jakie wydarzenia sprawi∏y, ˝e znaleêliÊmy si´ w tym 
punkcie. Organizacja Narodów Zjednoczonych mo˝e odegraç 
znaczàcà rol´ w przeprowadzeniu ca∏oÊciowego procesu 
politycznego promujàcego narodowe pojednanie, 
w utrzymywaniu bardziej stabilnej sytuacji w regionie, 
jak równie˝ w dostarczaniu pomocy humanitarnej niewinnym 
ludziom, w tym prawie czterem milionom uchodêców 
i przesiedlonym wewn´trznie Irakijczykom.

�

“Musimy wzmocniç dzia∏ania majàce na celu 
rozbrojenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu broni.”

Zapobieganie rozprzestrzenianiu si´ broni i rozbrojenie: Ryzyko
rozprzestrzenienia  broni nuklearnej i innych rodzajów broni wisi
nad naszymi g∏owami niczym miecz Damoklesa. 
Rada Bezpieczeƒstwa podj´∏a znaczàce kroki by zrealizowaç cel
zapobiegania rozprzestrzenianiu broni w Korei Pó∏nocnej i w Iranie.
JeÊli chodzi o Kore´ Pó∏nocnà, jestem osobiÊcie zaanga˝owany 
w tworzenie korzystnych warunków dla niezak∏óconego post´pu
prac w ramach Procesu SzeÊciostronnego i we wspomaganie
dzia∏aƒ majàcych na celu denuklearyzacj´ Pó∏wyspu Koreaƒskiego. 

�

“Rozwój nie polega na charytatywnoÊci, lecz na
konkretnych dzia∏aniach promujàcych pomoc, handel i
umarzanie d∏ugów.”

Rozwój: Zagro˝enie pokoju zdecydowanie wymaga naszych
dzia∏aƒ, lecz jestem równie zaniepokojony sytuacjà tych m´˝czyzn,
kobiet i dzieci, którzy walczà o to, by zwiàzaç koniec z koƒcem.
Jest nie do przyj´cia, ˝e prawie miliard osób wcià˝ utrzymuje 
si´ za mniej ni˝ jednego dolara dziennie. Milenijne Cele Rozwoju 
sà planem, którego realizacja ma zapewniç, ˝e w bogatym 
w technologie i dostatnim dwudziestym pierwszym wieku ˝aden
cz∏owiek nie umrze w wyniku niedo˝ywienia lub chorób, którym
mo˝na zapobiegaç i nie b´dzie pozbawiony dost´pu do edukacji
lub podstawowej opieki zdrowotnej. Ka˝dy powinien mieç dost´p
do leczenia, zapobiegania chorobom, opieki i wsparcia dla ofiar
wirusa HIV. Musimy powstrzymaç t´ Êmiertelnà epidemi´.
Musimy zrobiç wszystko co w naszej mocy, by zrealizowaç 
Milenijne Cele Rozwoju, zw∏aszcza w Afryce. B´d´ mobilizowa∏
wol´ politycznà i domaga∏ si´ od przywódców wype∏niania 
zobowiàzaƒ dotyczàcych przekazania odpowiednich Êrodków 
i niesienia pomocy rozwojowej, a tak˝e usuni´cia rozbie˝noÊci 
w systemie handlowym Êwiata, które ograniczajà tak wiele
paƒstw rozwijajàcych si´.

O



�

“Wszystkie narody sà nara˝one na wp∏yw globalnego
ocieplenia.”

Zmiany klimatyczne: JeÊli czujemy si´ odpowiedzialni 
za dziedzictwo, jakie pozostawimy przysz∏ym pokoleniom, teraz
jest  w∏aÊciwa chwila, by podjàç zdecydowane dzia∏ania na ca∏ym
Êwiecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest naturalnym
forum, by budowaç porozumienie i negocjowaç przysz∏e globalne
dzia∏ania – wszystkie kraje mogà podjàç stanowcze kroki 
i ograniczyç emisj´ dwutlenku w´gla. Spotkanie wysokiego
szczebla, które odby∏o si´ we wrzeÊniu 2007 r. musi stanowiç
bodziec dla przywódców, by powa˝nie odnieÊli si´ do zbli˝ajàcych
si´ dyskusji w grudniu 2007 r. w ramach Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych na temat Zmian Klimatycznych. Powinno
zostaç wys∏ane przes∏anie, ˝e w kwestii ocieplania planety nie
mo˝e byç tak, jak by∏o do tej pory. Musimy zmobilizowaç wol´
politycznà zarówno wÊród paƒstw rozwijajàcych si´, jak 
i rozwini´tych, by zagwarantowaç, ˝e negocjacje przyniosà 
rezultaty.

�

“Organizacja Narodów Zjednoczonych jest moralnym
sumieniem Êwiata.”

Prawa cz∏owieka: Trzecià g∏ównà p∏aszczyznà dzia∏aƒ Organizacji
Narodów Zjednoczonych, obok zapewniania bezpieczeƒstwa 
i rozwoju, jest ochrona praw cz∏owieka. Obietnica zawarta 
w Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka - szeÊçdziesiàtà
rocznic´ jej uchwalenia b´dziemy obchodziç w 2008 roku - musi
nadal sprawiaç, ˝e b´dziemy podejmowaç dzia∏ania wsz´dzie tam,
gdzie sà one potrzebne. Rada Praw Cz∏owieka musi wype∏niaç
swoje zadanie wspierania powszechnego poszanowania i ochrony
praw cz∏owieka w sposób konsekwentny i sprawiedliwy na ca∏ym
Êwiecie. Stwierdzenie “nigdy wi´cej” musi nieÊç prawdziwe
znaczenie. B´d´ si´ stara∏ przenieÊç koncepcj´ “odpowiedzialnoÊci
za ochron´” ze sfery s∏ów do czynów po to, byÊmy mogli szybko
reagowaç w sytuacji zagro˝enia ludobójstwem, czystek 
etnicznych czy zbrodni przeciwko ludnoÊci.

�

“Przekszta∏cenie Organizacji Narodów Zjednoczonych
b´dzie wymagaç cierpliwoÊci, wytrwa∏oÊci i odwagi.”

Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych: SkutecznoÊç 
i racjonalizacja muszà staç si´ filarami Organizacji po to, by mog∏a
ona sprostaç nowym wyzwaniom. Musimy uproÊciç i usprawniç

naszà administracj´, polityki i procedury oraz zrównaç poziom
naszych praktyk z najlepszymi przyk∏adami ze strony zarówno 
sektora prywatnego, jak i publicznego. Reforma jest potrzebna,
poniewa˝ Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej personel
muszà byç przystosowane do nowych potrzeb. Robiàc wi´cej przy
mniejszych zasobach, musimy wspó∏pracowaç ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, by uzyskaç Êrodki i wsparcie
potrzebne dla kluczowych reform zarzàdzania. Gwarantujàc
najwy˝sze standardy etyczne, integralnoÊç oraz wiarygodnoÊç,
mo˝emy pokazaç, ˝e w pe∏ni odpowiadamy przed wszystkimi
Paƒstwami Cz∏onkowskimi i ludêmi na ca∏ym Êwiecie.

�

“Jestem pe∏en optymizmu, ˝e Êwiat zmienia si´ na ko-
rzyÊç Organizacji Narodów Zjednoczonych, ˝e wi´cej
ludzi i Rzàdów rozumie, ˝e wspó∏praca wielostronna
jest jedynym wyjÊciem w naszym wspó∏zale˝nym 
i globalizujàcym si´ Êwiecie.”

Problemy globalne wymagajà rozwiàzaƒ na skal´ globalnà; ich
samodzielne rozstrzyganie nie rokuje powodzenia. Niektórym mo˝e
wydawaç si´, ˝e patrz´ na Êwiat przez ró˝owe okulary. Jako
niepoprawny optymista uwa˝am, ˝e zatoczyliÊmy pe∏en kràg od tej
magicznej chwili w San Francisco sprzed ponad szeÊçdziesi´ciu
lat. Zapotrzebowanie na dzia∏alnoÊç Organizacji Narodów 
Zjednoczonych jest wi´ksze ni˝ kiedykolwiek – i w∏aÊnie dlatego,
˝e oczekiwania wobec nas sà tak du˝e, mo˝liwoÊç rozczarowania
jest równie˝ du˝a. Nie wierz´ w cuda, ale ludzka przyzwoitoÊç,
pracowitoÊç i rosnàcy post´p budzà moje zaufanie. Przede 
wszystkim wierz´  osiàgni´ciom, a nie retoryce. Fundamentalne
cele i zasady tej Organizacji sà inspirujàce i trwa∏e – musimy wi´c
odnowiç nasze zobowiàzania i je realizowaç. Moimi partnerami 
w tym szlachetnym przedsi´wzi´ciu sà Paƒstwa Cz∏onkowskie i
spo∏eczeƒstwo obywatelskie. Ich zaanga˝owanie, przedsi´wzi´cia
i wytrwa∏oÊç b´dà motorem dzia∏aƒ zmierzajàcych do realizacji
obietnicy z 1945 roku.

“Zostaniemy osàdzeni w przysz∏oÊci na podstawie
naszych dzisiejszych dzia∏aƒ i osiàgni´ç.”

wrzesieƒ 2007 r.

Silniejsza ONZ dla lepszego
Êwiata
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