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Bevezetés
A Magyar ENSZ Társaság programjának kialakításában ez évben is négy tényező játszik szerepet. Az
egyik tényező az adott időszakban a Világszervezet napirendjén szereplő konkrét világpolitikai
világgazdasági, ökológiai és emberi jogi problémák és az ezek kezelésével kapcsolatos feladatok
alakulása és közvéleményünk meghatározott rétegjeinek informálása az ENSZ munkájáról az adott
területeken. A másik tényező a tájékoztatás segítése hazánk kormányának ENSZ politikájáról azokban
a kérdésekben, amelyek Magyarország számára különösen fontosak. A harmadik tényező a magyar
közvélemény és különösen a fiatalok informálása általában a világszervezetben folyó sokirányú
munkáról, ennek eredményeiről, hiányosságairól, a legfontosabb ENSZ napi témákról és évfordulókról
A negyedik tényezőt társaságunk rendszeres információs, konzultatív és érdekvédelmi szolgáltatásai
alkotják.
2018-ban különösen lényeges világpolitikai feladatok állnak előtérben, amelyek próbára teszik a
Világszervezet képességeit a konfliktusok kezelésében és kiszélesedésük megakadályozásában. Az
Egyesült Államok és Oroszország közötti feszültség növekedése, a tovább folytatódó kelet-ukrajnai
harcok a szíriai polgárháború, a harcok Irakban, Jemenben, Afganisztánban és Líbiában, a török
hadsere fellépése az észak-szíriai kurdok ellen, Észak-Korea nukleáris fegyverkezésével kapcsolatos
feszültségek és máskonfliktusok miatt nemcsak a világpolitikai helyzet vált veszélyesebbé, közelebb
került az emberiség egy nukleáris háborúhoz is A világpolitikai és regionális feszültségek kezelésének
problematikájához kapcsolódnak az ENSZ békefenntartó tevékenységével kapcsolatos feladataink is.
Két és fél évtizede hazánk is aktív résztvevője az ENSZ békefenntartó munkájának.
Szakembereinket, de közvéleményünket is foglalkoztatja e kérdés. Konferenciát szervezünk az ENSZ
békefenntartó munkájában való magyar részvételről, a különböző missziókban szolgált katonák,
rendőrök és civilek tapasztalatairól. A Társaság kérés esetén részt vesz a békefenntartók és
megfigyelők hazai felkészítésében. Sajtótájékoztatót tervezünk a békefenntartásról a HM és BM
bevonásával.
Újproblémák állnak előtérben a globális migráció folyamataival, a globális élelmezési helyzet
alakulásával, a globális felmelegedés következményeivel, a természeti katasztrófákkal és a világ
egészségügyi viszonyainak alakulása nyomán a világjárványok új veszélyeivel összefüggésben is.
Ezekben a témákban, esetenként más szervezetek közösen előadásokat tervezünk.
Az ENSZ tevékenységével összefüggő lényeges kerek évfordulók alkalmat adnak arra, hogy áttekintsük
és kritikusan vizsgáljuk az eltelt időszak eredményeit és a feladatokat. A Társaság változatos
programokkal emlékezik meg a különféle ENSZ-emléknapokról, -hetekről, -évekről stb. Például: a
holokauszt áldozatainak emléknapja: január 27.; a faji megkülönböztetés megszüntetésének
nemzetközi napja: március 21.; egészségügyi világnap: április 7.; nemzetközi családnap: május 15.;
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békefenntartók napja: május 29) környezetvédelmi világnap: június 5.; kábítószer-ellenes világnap:
június 26.; idősek nemzetközi napja: október 1.; az ENSZ-nap: október 24.; az emberi jogok napja:
december 10.
2018-ban különösen jelentős e téren az hogy az esztendőt az emberi jogok éveként javasolta a
Világszervezet kezelni.. a megemlékezés az Emberi Jogok Egyetemes Deklarációja elfogadásának
hetvenedik évfordulójáról. Azért fontos, mert hazánk tagja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.
Különösen fontos lenne ezzel összefüggésben is, hogy az EU foglalkozzon a kisebbségek helyzetével
és jogaival. Erősíteni kívánjuk társaságunk aktivitását e témakörben, a civil szférában és
együttműködését a határon túli civil szervezetekkel is. Ennek kapcsán bővíteni kívánjuk
együttműködésünket az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával. Közös rendezvényt tervezünk
mindkét fél számára fontos témában. Ezzel támogatni kívánjuk a magyar kormány javaslatát arról, hogy
az EU tűzze napirendjére az őshonos kisebbségek helyzetének ügyét.
A hosszabb távú feladatok között kiemelkedő fontosságú a 2030-ig terjedő Fenntartható Fejlődési
Célok megvalósításával kapcsolatos témakör is. Ennek keretében különösen fontosak a
környezetvédelmi vonatkozások, mindenekelőtt Párizsi Klíma-megállapodás. További fontos célok: az
egészség és jólét, valamint a minőségi oktatás.
A Társaság 2018 évi programja természetesen a hazánk szempontjából leglényegesebb témákra
összpontosul. Mobil ENSZ-Akadémia előadás-sorozatot tervez a Társaság Budapesten és néhány, az
adott téma szempontjából különös szakértelemmel rendelkező vidéki egyetemen (Győr, Miskolc,
Debrecen, Kaposvár) a következő témakörben:
A programok jelentős részében szorosan együttműködünk a Társaság a Corvinus Egyetemen működő
ifjúsági szervezetével, az IDSA-val.
Mobil ENSZ-Akadémia keretében a következő témákat tervezzük:
a. A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításának szerepe az új népvándorlás kezelhetőségében;
(Budapest, 2018, április)
b. Közép- és Kelet-Európa lehetőségei és szerepe a fenntartható fejlődés tudományos és technikai
feltételeinek elősegítésében; (Győr. 2018. május)
c. A világélelmezés jövője, a fenntartható agrárfejlődés globális céljai és a magyar mezőgazdaság;
(Szeged v.- Debrecen, 2018. október)
d. A munka jövőjére ható globális technikai és gazdasági tényezők és az oktatási rendszerek szerepe
a felkészülésben; (Miskolc, 2019. február)
A következő témakörökben tervezünk tanácskozást: (Cél: a fiatalság felkészítése az új lehetőségekkel,
kockázati tényezőkkel és feladatokkal kapcsolatos változásokra.
a. Közép és Kelet-Európa az átalakuló geopolitikai feltételrendszerben a változások hatása az új
nemzedékek jövőjére.
b. Feladatok és lehetőségek az ENSZ-ben elfogadott 2030-ig kitűzött fenntartható fejlődési célok
megvalósításában.
c. A generációs változások, az emberi jogok és az átalakuló életfeltételek.

Egyre inkább a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatokkal függ össze a Global Compact (Globális
Szerződés), amelyet 2000 júliusában indítottak útjára, Ez olyan, hálózatra épülő kezdeményezés, amely
a nagy magánvállalatokat összehozza az ENSZ-intézményekkel, a kormányokkal, a
szakszervezetekkel és a nem kormányzati szervezetekkel, hogy előmozdítsák az egyetemesen
elfogadott elvek érvényesülését az emberi jogok, a munka világának területén, a korrupció elleni
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küzdelem és a környezet vonatkozásában.. 2014-ben megalakítottuk a Global Compact hazai
Munkacsoportját, amelynek aktivizálása lényeges feladat 2018-ban.
A Társaság által nyújtott rendszeres szolgáltatások
a) Rendszeres tevékenységünk Az ENSZ-rendszer munkájához kapcsolódó szaktanácsadás:
A Társaság keretei között működő, neves szakemberekből álló társadalmi bizottságok, illetve
testületek: a Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács; az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi
Tanács; a Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők Tanácsa; az Egészségügyi és Népesedési Tanács; a
Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási, valamint a Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködési munkacsoportok ebben is aktív rész vállalnak. Segítik az ENSZ Modell konferenciákat
is. Igyekszünk elősegíteni azt, hogy a magyar oktatási rendszer hatékonyabban foglalkozzon e
kérdésekkel. Ebben partnerünk a Nemzetközi Diplomáciai Diákegyesület (IDSA).
b) Örvendetesnek tartjuk, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók közül megnőtt a nemzetközi
kérdések iránti érdeklődés. Mind többen készítenek az ENSZ munkájával kapcsolatos
szakdolgozatokat, disszertációt, amelyhez a Társaság rendszeres szakmai támogatást (konzultációk,
tanácsadás, ENSZ-dokumentumok, kiadványok stb.) nyújt. Évente 150-200 hallgató keresi meg a
Társaságot szakmai segítségnyújtásért
c) A jövőben is komoly leterhelést jelent a Társaság számára egyik fő szolgáltatása, az Emberi
Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanácsának konzultációs, tanácsadó tevékenysége. Évente több
száz megkeresés érkezik magánszemélyektől (határon túli magyaroktól is) egyéni problémájuk
megoldását kutatva.
d) A Társaság jelentős információs szolgáltatást is végez. ENSZ dokumentumokat, és más,
az ENSZ-szel foglalkozó könyveket és egyéb anyagokat jelentet meg magyarul. Térítésmentesen
terjesztett kiadványai megtalálhatók az ország valamennyi egyetemi és főiskolai, valamint egyéb fontos
könyvtárakban, és eljutnak a határon túli magyarsághoz is. E mellett angol nyelvű ENSZpublikációkat is az érdeklődők (sajtó, kutatók, egyetemisták) rendelkezésére bocsát. A Társaság
honlapján számos alapvető ENSZ-dokumentum található meg magyarul (ENSZ Alapokmánya, Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, egyéb emberi jogi konvenciók, Millenniumi Nyilatkozat, illetve
Fejlesztési Célok, Kérdések és válaszok az ENSZ-ről stb.)
A Társaság rendszeresen megjelenteti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és az
Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét, amely az egyetemes nyilatkozat mellett tartalmazza a két
egyezségokmányt. Ezek terjesztése most különösen aktuális.
e) ENSZ-jelentések hazai (sajtó)bemutatója. A Társaság évenként februárban tartja az ENSZ
bécsi székhelyű Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerve éves jelentésének sajtóbemutatóját,
valamint
szeptember-októberben
a
világnépesedés
helyzetéről,
illetve
a
külföldi
tőkebefektetésekről szóló ENSZ-jelentések hazai bemutatását.
f) A Társaság ellátja a volt magyar ENSZ-tisztviselők és -szakértők hazai érdekvédelmét, akik
az ENSZ-ben vagy szakosított szervezeteiben, vagy azok megbízásából dolgoztak, vagy dolgoznak. A
Társaság fokozott figyelmet fordít arra, hogy céljai elérése érdekében hasznosítsa e nemzetközi
Szervezeti munka
a) 2018-ban tovább erősítjük a Társaság vidéki munkáját, további helyi csoportok létrehozását,
elsősorban az egyetemi városokban, ahol egyre népszerűbbek az ENSZ modellezésével foglalkozó
programok.
b) Az információs munka szerves része a sajtóval való rendszeres kapcsolat. Társaságunk vezetői az
elmúlt évben is rendszeresen nyilatkoztak a televízióban, a rádióban, a napi sajtóban. Folytatni kívánjuk
e tevékenységet.
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c) A Társaság integráns része a több mint 100 nemzeti tagtársaságot számláló ENSZ Társaságok
Világszövetségének (WFUNA), amelyik jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének
hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozásában. A Világszövetség keretében és ezen belül az
európai ENSZ Társaságok csoportjában tovább folytatjuk aktivitásunkat, amelyre lehetőséget ad az,
hogy Simai Mihály a WFUNA korábbi elnöke, a WFUNA tiszteletbeli elnöke és Gömbös Ervin a
végrehajtó bizottság tagja, korábban alelnöke.
d) A Nemzetköz Diplomáciai Diákegyesülettel (IDSA) együttműködve, tapasztalatcserével, kölcsönős
tájékoztatással és közös rendezvényekkel szélesítjük a Társaság tevékenységét a fiatalok,
mindenekelőtt az egyetemisták körében. Közös programot tervezünk: „A globális problémák és az
ENSZ a magyar felsőoktatásban” címmel,
e) Szorosabb együttműködés kiépítése ENSZ-szervezetek budapesti képviseleteivel.
Elfogadta a Magyar ENSZ Társaság 2018. május 24-ei közgyűlése.
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