
                                              
 
 
                        Activitatea O.N.U 
    
   Inca din 1942, in timpul razboiului, guvernelor din tarile europene, care s-au fost confruntat cu 
Germania nazista si aliatii sai, s-au intilnit la Regatul Unit al Marii Britanii pentru Conferinta 
Aliata a ministrilor  de educatie.Cel de-al doilea razboi mondial a fost de departe dea fi 
proclamat, dar aceste tari au cautat metode si mijloace de a reconstitui sistemele lor de educaţie, 
o data cu aceasta pacea a fost restaurata. Proiectul dobindit a luat avint foarte repede  si in curind 
a luat o nota universala. Noua guverne, inclusiv cea a Statelor Unite, a decis sa i se alature.In 
prezent Organizatia Natiunilor Unite este cea mai importanta organizatie internationala din lume. 
Este fondata in 1945 dupa al Doilea Razboi Mondial, are 193 de state membre. ONU are 
misiunea de a asigura pacea mondiala, respectarea drepturilor omului, cooperarea internationala 
si respectarea dreptului international. Sediul central al organizatiei este situat in New York. 
     ONU nu este un guvern si nu emite legi. Ofera totusi mijloace pentru rezolvarea conflictelor 
internationale si pentru formularea  politicii. In cadrul Organizatiei toate statele membre – mari 
sau mici, bogate sau sarace, cu vederi politice si sisteme sociale diferite – au un cuvint de spus si 
drept de vot egal. La fel UNESCO lucreaza  pentru a crea conditiile unui dialog veritabil bazat 
pe respect ,cit si  pentru valorile comune ca de exemplu demnitatea din fiecare civilizatie si 
cultura. Acest rol este critic, in special în fata terorismului, care constituie un atac impotriva 
umanitate. Lumea de urgenta necesita viziuni globale de dezvoltare durabila.Acestea sunt bazate 
pe respectarea drepturilor omului, a respectului reciproc, precum si reducerea saraciei, care se 
afla in misiunea si activitatile centrului UNESCO. 
    Una dintre misiunile UNESCO este aceea de a mentine o lista de locuri din patrimoniul 
mondial. Aceste locuri sunt importante din punct de vedere natural sau istoric, astfel incit 
conservarea si salvarea lor prezinta o importanta deosebita pentru comunitatea mondiala. 

Educatie 
⇒ In 1948 UNESCO recomanda Statelor Membre sa declare invatamintul primar gratuit, 

obligatoriu si universal. 
Conferinta Mondiala privind „Educatia pentru Toti” care a avut loc în 1990 in Jomtiem, 

Thailanda,au lansat o miscare globala pentru asigurarea educatiei de baza pentru toti copiii, 
tinerii cit si pentru adulti. Zece ani mai tirziu, in Dakar, Senegal, Forumul Mondial pentru 
Educatie a solicitat statelor sa asigure educatia de baza pentru toti pina in 2015.  

In 1975 la Tokio este infiiintata Universitatea Natiunilor Unite  sub conducerea 
Natiunilor Unite cit si UNESCO. 

Mediu 
In 1960 a avut loc lansarea „expeditiei” din Nubia, Egipt, pentru a muta Marele Templu 

de la Abu Simbel. In timpul celor 20 de ani de campanie, 22 de monumente si complexuri 
arhitecturale sunt mutate. Aceasta este prima si cea mai importanta dintr-o serie de 
campanii,printre acestea se enumera urmatoarele campanii:de exemplu de la Moenjodaro 
(Pakistan), Fez (Maroc), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonezia) si Acropolis (Grecia). 

UNESCO a organizat in 1968 prima conferinta interguvernamentala care are ca scop o 
conciliere intre mediul inconjurător si „dezvoltarea durabilă”. Aceasta a condus la crearea 
Programului „Omul si biosfera”. 

In 1992 a avut loc crearea programului „Memoria lumii” care cuprinde arhive audio, 
cinematografice si de televiziune. 
 
 


