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   «Pacea»-la  acest cuvint,oasele stramosilor nostri ar tesari din morminte,iar noi aproape de un 
secol nu stim de razboaie si in mare parte noi ii datoram aceasta unei din cele mai cunoscute 
organizatii din lume-« Organizatiei Natiunilor Unite » sau prescurtat-ONU,care este menita sa apere 
pacea si sa sprijine progresul social si economic in lume (in prezent sunt 192 state-membre ONU). 

  Traim intr-o lume unde totul practic este posibil si democratia este una din bazele principale ale 
acestei lumi. In raportul sau „ O Agenda pentru Pace”, Secretarul General al ONU Boutros-Ghali a 
oferit un capitol aparte diplomatiei preventive, ea fiind inclusa pe o baza egala cu concepte precum 
mentinerea pacii, intarirea pacii si consolidarea acesteia. Acest raport a primit o confirmare pozitiva 
din partea Adunarii Generale a ONU si de atunci Natiunile Unite trateaza diplomatia preventiva ca o 
politica de mare prioritate in cadrul Organizatiei,ceea ce devine iarasi un plus,fiindca ea se refera la 
masuri pentru prevenirea conflictelor si la situatii de criza,reprezinta diplomatia inchisa, efectuata de 
catre oficialitati la nivel inalt, cu scopul de a indrepta situatia internationala deteriorata,face referire la 
conflictele care ar trebui preintimpinate, crize ce necesita administrare, diferentele care urmeaza sa 
fie rezolvate. 

 Daca ne-am referi la istoria ONU,atunci am putea spune ca, atunci cind SUA s-a implicata in 
conflictul Primului Razboi Mondial,presedintele american Woodrow Wilson,a propus infiintarea unei 
noi organizatii:”Asociatia Generala a Natiunilor”.Aceasta a avut loc la 1 ianuarie 1918.Astfel,la 
sfirsitul razboiului este infiintata Liga Natiunilor,care a esuat in prevenirea agresiunilor si mentinerea 
pacii mondiale.Propunerile presedintelui american Wilson erau respinse de un Congres izolationist. 
Urmeaza regimurile militare din Italia,Germania si Japonia sau mai bine-zis o inflorire a unui nou 
regim politic-fascismul! Liga nu a putut face prea multe pentru a penaliza agresiunea Japoniei 
impotriva Chinei saua invaziei italiene din Abisinia(1935). Cand Adolf Hitler a imbratisat politica 
expansionista, la inceput (1936-1939) Marea Britanie si Franta au stat linistite, iar mai apoi (1939) au 
declarat razboi Germaniei,fara a informa Liga. 

   Astfel,a luat sfirsit istoria unei dintre primele organizatii de pace,care,la rindul ei 
a influentat si a dus la formarea unei noi organizatii de pace-ONU. 
   In 1941, dupa o intalnire, Winston Churchill si Franklin D. Roosevelt au emis Carta Atlanticului, 

o insiruire de principii la care au aderat in timp multe alte state.Numarul statelor aliate modificandu-
se tot timpul. 



 In februarie 1945, Roosevelt , Churchill si Stalin (presedintii Statelor Unite ale 
Americii,URSS si Marii Britanii) au ajuns la o intelegere. In aprilie anul urmator, a inceput la San 
Francisco o conferinta internationala care a inceput sa schiteze Carta Natiunilor Unite 

        Astfel, la 24 octombrie 1945 a luat fiinta Organizatia Natiunilor Unite. 
Unul dintre scopurile principale ale Organizatiei era de a pune capat razboiului impotriva 

fascismului si respectiv de a lupta pentru drepturile omului.Nici unul dintre acestea, nu s-au modificat 
pina in prezent. 

         Ca si orice organizatii,Onu are la baza ei o conducere rincipala sau daca ne exprimam mai 
corect,o putere suprema.Una din ele este“Parlamentul” ONU,care este o adunare generala in care este 
reprezentat fiecare stat membru si are un singur vot. Adunarea generala se convoaca doar o data pe 
an, cea mai mare parte a atributiilor fiind rezolvata de comitete.  

     Decizia de a implementa o rezolutie depinde in mare parte de  Consiliul de Securitate, format 
din cinci membri permanenti (SUA; Marea Britanie; Franta; China; Rusia) si o selectie de alte state, 
care se modifica, formata din membri nepermanenti. Cand problemele sunt de ordin pur legal, 
disputele dintre membri pot fi rezolvate la Curtea Internationala de Justitie de la Haga. 

 Cele mai cunoscute comisii si agentii legate de Consiliul economic sunt UNESCO , UNICEF 
si OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii). 

 Intotdeauna s-a acordat mult mai multa atentie rolului  de mentinere a pacii a ONU, care a fost 
judecata foarte sever. Dupa 1945 nu a mai existat nici un razboi mondial dar conflicte mai mici au 
aparut cam peste tot in lume.Chiar daca ONU a mediat in multe conflicte dar, practic, nu a reusit sa le 
stopeze sau  chiar sa impuna adoptarea unei solutii,ea este socotitaca una dintre organizatiile care 
contribuie in mare parte la aplanarea conflictelor in lume caci,ONU poate realiza doar ceea ce ii 
permit membri.  

In prezent,ONN numara circa 192 de state printre care si Republica Moldova.Deci,ne-am putea 
mindri cu aceasta,nu?!Printre tarile membre se numara: Afganistan, Islanda, 
Suedia,Thailanda,Pakistan,Yemen,Birmania,Israel,Indonezia,Albania,Austria, Bulgaria, Cambodgia, 
Finlanda, Spania, Ungaria, Iordania, Irlanda, Italia, Laos, Libia, Nepal, Portugalia, România, Sri 
Lanka,Japonia, Maroc, Sudan,Tunisia,Ghana,Bahrain, Bhutan, Qatar, Oman şi Emiratele Arabe Unite 
, Bahamas şi Germania, Rusia,Estonia, Letonia, Lituania, Insulele Marshall, Micronezia, Coreea de 
Nord şi Coreea de Sud, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Kazahstan, 
Kârgâzstan, Croaţia, Republica Moldova, San Marino, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan şi 
Uzbekistan etc. 

    Cred ca ONU este una din cele mai importante organizatii mondiale.Daca am privi problema din 
alta parte,atunci am putea spune ca intr-adevar implicatiile sale ajuta mult,dar uneori pot fi neluate in 
serios.Cind ne-am gindi mai bine atunci intr-adevar am putea spune ca nimic nu este mai bine decit 
sa dormi,sa maninci si sa stii ca e pace pe pamint si ca esti in siguranta.ONU este o reuniune a 
statelor,ceea ce demonstreaza ca orice natie vrea una-PACE si ca limba sau cultura nu este o bariera 
pentru atingerea scopului dat.Si cind auzi buneii sau strabuneii care au trecut de acea etapa al 
declansarii la al Doilea Razboi Mondial spunind ca „grele au fost vremurile acelea” si ca impreuna cu 
razboiul a venit si foamea,putem sa ne dam seama ca noi suntem o generatie fericita si ca suntem in 
siguranta!Suntem un Pamint si chiar daca suntem diferiti dupa rasa si alte calitati,sunt sigura ca 
nimeni nu ar dori razboaie si conflicte. 

     Socot ca ONU este una din cele mai importante organizatii create cindva de omenire.  
 


