Саопштење Министарства спољних послова поводом 75. годишњице Уједињених нација и Дана Ује
субота, 24. октобар 2020.

Обележавање 75. годишњице Уједињених нација прилика је да још једном потврдимо
нашу колективну посвећеност мултилатерализму и принципима на које смо се сви
обавезали потписивањем Повеље УН. Са поносом истичемо да је Југославија, чија је
Република Србија наследница, активно учествовала у оснивању Уједињених нација и била
међу првих педесет земаља потписница Повеље УН.
Република Србија остаје снажно посвећена циљевима и принципима Повеље УН и
промовисању међународних односа заснованих на поштовању међународног права,
промоцији људских права и стварању услова за убрзани економски просперитет и
одрживи развој у целом свету. Суверена једнакост држава, одрицање од употребе силе,
немешање у унутрашње ствари других држава, поштовање суверенитета и територијалног
интегритета, мирно решавање спорова, као и уздржавање од примене унилатералних
мера и акција којe нису у складу са међународним правом, кључни су предуслов за
одржавање међународног мира и безбедности као основног циља Повеље УН. Бранећи
свој суверенитет и територијални интегритет и поштовање резолуције СБ УН 1244,
Република Србија истовремено брани и међународно право, Повељу УН, као и врховни
ауторитет Савета безбедности.
Овај важан јубилеј дешава се у тренутку када се
свет суочава са пандемијом Covid - 19, изазовом који је погодио читаву планету и који
ставља на пробу нашу спремност да заједнички делујемо кроз међусобну солидарност и
сарадњу. Данас, више него икада раније, од највећег значаја је улагање колективних
напора за постизање циљева одрживог развоја и имплементацију Агенде за одрживи
развој до 2030. године у циљу стварања бољег и просперитетнијег, али и сигурнијег и
стабилнијег света, у којем нико неће бити изостављен.
Верујемо да су Уједињене нације данас једнако неопходне као и у времену када су
формиране, као и да, у условима нових изазова са којима се суочавамо, принципи уткани
у Повељу УН додатно добијају на важности. Уз уважавање националних интереса и
приоритета, у циљу изградње ефективног мултилатерализма, морамо да сагледамо све
изазове нашег времена и покажемо колективну одлучност да учинимо више за будућност
какву желимо.
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