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ВАШ РІК. ВАШ ГОЛОС
Звернення пані Рікарди Рігер,
директора Програми розвитку
Представництва ООН в Україні
Ваші Високоповажності, шановні вчителі, учасники регіональної конференції
Моделі ООН!
Я рада знову вітати Вас під час відкриття
конференції Моделі ООН, яка цього року
присвячена Міжнародному року молоді,
що був проголошений Організацією
Об’єднаних Націй. В рамках теми діалогу
та взаєморозуміння, рік спрямовано на сприяння ідеалам миру, повагу до Прав людини
і солідарність між поколіннями, культурами, релігіями та цивілізаціями.
Сьогодні – більше 1 мільярда людей віком від 15 до 25 років, а також близько 40 відсотків населення земної кулі у віці 20 років. Вісімдесят п’ять відсотків молодих людей
проживають у країнах, що розвиваються.
Молодь є динамічною, відкритою до змін, продуктивною. Часто говорять, що молодь
– це майбутнє, і це правда, але, на жаль, часто забувають, що молоді люди живуть в сьогоденні, і вони мають насущні потреби й прагнення. Саме тому ми повинні вже зараз
інвестувати в розвиток молоді та розширення їх прав і можливостей, щоби у повній
мірі задіяти потенціал молодих людей та змінити точку зору, згідно якій молодь буде
розглядатись не лише як «проблемне питання», але як «цінний актив».
Існують різні способи, щоб можна було цього досягти, і всі вони пов’язані із залученням молоді до розробки планів урядів.
Використання потенціалу молоді має вирішальне значення для тих країн, де демографічний ріст молодого покоління – так званий демографічний вибух – швидко зростає.
Якщо держави ефективно використовують цей ресурс, він перетворюється на позитивне
явище, яке впливає на розвиток країни по мірі того, як молодь досягає піку свого продуктивного віку.
Деякі країни успішно використовують потенціал молоді, особливо у Східній Азії.
Світовий банк підрахував, що між 25 і 40 відсотків швидкого зростання, яке відбулося
між 1965 і 1990 роками в Японії, Гонконзі, Корейській республіці та Сінгапурі, було
обумовлено збільшенням темпів зростання чисельності населення працездатного віку.
Однак, якщо не розвивати молодь, демографічний вибух цілком може перетворитися
на такий, що принесе не дивіденди, а самі збитки. Розуміння і усунення факторів, які
блокують успішний розвиток молоді, має вирішальне значення.
Випадок Близького Сходу та Північної Африки знаходиться сьогодні перед очима
кожної людини, і є особливо повчальним. Незважаючи на всі зусилля, спрямовані на
зростання та освіту в арабських країнах, значна частина арабської молоді продовжує
залишатися осторонь економічного і соціального життя країн. У 2006 році Близький
Схід і Північна Африка показали найвищий рівень безробіття серед молоді у світі (24,6%
і 25,7% відповідно).
Відсутність робочих місць, а також соціальні тенденції відчуження і нездатності
впливати на прийняття рішень створили горючу суміш, яка готова була зайнятись за
умови зростання соціального і політичного тиску. На щастя, в деяких країнах, у Єгипті
та Тунісі, це проявилось у мирних протестах з обмеженою кількістю інцидентів. Однак,
у випадках Лівії та Ірану протести викликали жорсткий відповідний удар, що призвело
до ескалації насильства та ускладнення соціально-економічної ситуації.
Навпаки, в західному світі – і зокрема в Україні – кількість молоді зменшується, і
нагальною демографічною проблемою є старіння населення. У цих країнах, молоді люди
повинні розглядатися як основний актив, який буде підтримувати старші покоління.
Такі уряди повинні інвестувати в молодь, щоб побудувати їх людський капітал, що
дозволить їм брати активну участь у формуванні свого майбутнього і стабільного суспільства. Молодіжна політика повинна спрямовуватись на задоволення потреб і сподівань молодих людей і залучати їх до процесу прийняття рішень так, щоб вони змогли
відчувати свою відповідальність та впевненість.
Однак, поряд із зобов’язаннями уряду, молоді люди повинні активно брати участь
й робити свій внесок у створення здорового та успішного для всіх суспільства. Молоді
люди завжди мають великі мрії на майбутнє. Але, як ірландський поет Йейтс пише: «В
мріях починається відповідальність», і без зобов’язань та участі молодих людей навіть
найкраща політика зазнає невдачі.
Дорогі друзі, я щиро бажаю вам мати плідні обговорення в ході Моделі ООН у цьому
році і сподіваюся, що ця робота допоможе вам побачити нові можливості та отримати
краще уявлення про те, як становище молоді може бути покращене.

Інтерв’ю з головою
Шевченківської районної
у місті Києві державної
адміністрації Зіміним
Сергієм Георгійовичем
- 2011 рік - рік, проголошений Організацією Об’єднаних Націй роком молоді
під гаслом ”Наш рік Наш голос”. Чи
вважаєте Ви молодь певною рушійною
силою?
- Безумовно. Є багато навчальних закладів: шкіл, університетів, вищих навчальних
закладів, таких як Національний університет ім. Тараса Шевченка, педагогічний
університет ім. Драгоманова, Національний медичний університет та Київський
національний економічний університет.
Ви знаєте, що в нашому районі навчається близько 45 тисяч дітей. Тож кожен
з навчальних закладів потребує належної уваги. Ви також знаєте, що головне завдання молоді зараз - це серйозне
навчання. Але треба також розуміти, що
спочатку твоя робота може бути пов’язана
з однією галуззю, а потім – зовсім з іншою.
Бізнес дуже відрізняється від депутатської
кар’єри. Тому треба вже зі школи визначатися з галуззю, в якій ви будете працювати
і вирішувати, ким ви себе бачите в майбутньому житті: менеджером чи державним
діячем.
- 70 років назад на Майдані цвіли
каштани та стояли гарні фонтани.
Тепер все змінилось. Як можна, на Ваш
погляд, змінити цю ситуацію?
- Так, це дійсно проблема. Тому ми
хочемо розробити та реалізувати програми щодо озеленення та очищення парків, лісів тощо. Щось на кшталт суботників.
І я сподіваюсь, що завдяки цим заходам
ситуація буде покращуватися. І нам буде
що залишити в спадок наступному поколінню. Вже зараз існують подібні програми
й проекти, тож ми будемо їх підтримувати
й розвивати.
- Коли Ви вчились у школі, у Вас були
хобі? Якщо так, то які, і чи змінилися
вони з часом?
- Звичайно. Коли я вчився в школі, я грав
у футбол, і зараз я теж граю. Звичайно, не
так часто, бо з’явилось багато роботи.
продовження на стор. 6
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Урочисте відкриття VI регіональної конференції «Модель ООН. Київ 2011» відбулося в Будинку Вчителя 18 березня. Під
час реєстрації команд і прибуття гостей
я та мої колеги з Прес-центру отримали
змогу взяти інтерв’ю у поважних гостей
- представників Федеративної республіки
Німеччини, США, Нідерландів, ПівденноАфриканської Республіки, Єгипту, Канади,
Рікарди Рігер – директора Програми розвитку ООН в Україні, Вікторії Андрієвської
- координатора зі зв’язків з громадськістю
та ЗМІ Представництва ООН в Україні.
Також до нас завітав голова Шевченківської районної у місті Києві державної
адміністрації Зімін Сергій Георгійович,
перший заступник начальника Головного
управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Челомбітько Вікторія Юріївна, ректор Університету економіки та права «КРОК» Лаптєв
Сергій Михайлович, директор департаменту освітніх проектів Міжнародного
благодійного фонду «Україна 3000» Олійник Олександр Віталійович, генеральний
директор видавництва «Генеза» Дубас
Олексій Павлович.
Зібрання відкрили Каретко Катерина та
Сивицька Лілія, учениці Київського ліцею
бізнесу, які заспівали пісню «Я люблю свою
країну - Україну». Пролунав гімн МООНу і
Генеральний Секретар Ворон Роман оголосив конференцію відкритою.
Поважні гості привітали всіх присутніх
з відкриттям конференції, наголосивши
на її величезному значенні. Вони також
висловили велику небайдужість до ініціативи молоді та схвалили її зацікавленість
в проведенні таких заходів, як МООН. Це,
на їх думку, дозволить змінити світ зараз
та у майбутньому.
Розпочалося засідання Генеральної
Асамблеї, і представник кожної командиучасниці, він же посол країни, виголосив
свою політичну промову. Усі вони виявилися лаконічними та змістовними. Посол
Японії (представниця гімназії № 136)
запропонувала вшанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв страшної катастрофи,
від якої постраждала її країна.
Після завершення засідання Генеральної Асамблеї відбулася спеціальна конференція на тему «Моя Україна. Що я можу
зробити для неї?», на якій команди різних
(а їх було аж 27) шкіл, ліцеїв та гімназій
пропонували свої тези до запропонованої
теми «Україні бути, якщо…». Таких доповідей було аж 31! По завершенні спеціальної
конференції усі учасники мали змогу проголосувати за ті чи інші пропозиції.
Загалом відкриття пройшло дуже насичено та яскраво. Задоволені, учасники
розійшлися, щоб готуватися до наступного
робочого дня.
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Директор Київського ліцею бізнесу, кандидат педагогічних наук, Людмила Іванівна Паращенко стояла біля витоків проекту «Модель ООН» в Україні і протягом
багатьох років є його координатором. Ми
попросили Людмилу Іванівну поділитись
своїми думками з приводу VІ регіональної
конференції.
- Людмило Іванівно, як Ви вважаєте,
чим цьогорічна конференція відрізняється від попередніх?
- Передусім, вона не змогла б умістити
всіх бажаючих, тому що заявки в організаційний комітет надходили у великій
кількості, і ми змушені були відмовити
кільком (досить
хорошим) навчальним закладам.
Тобто, це означає,
що ідея МООНу
знаходить відгук
у різних навчальних закладах, що
дуже багато молодих людей і учнів
хочуть приєднатися до нашої ініціативи.
Друге, це те, що
вона є специфічною за темою, і
щороку ця тема
є різною. Цьогорічна тема найбільш близька вам
- тема молоді. І ми
сподіваємося, що
результати будуть більш практичними,
більш ефективними, оскільки ви вирішуєте і обговорюєте питання, які безпосередньо торкаються молодого покоління.
І третє, мені дуже приємно, що до цієї
конференції долучились молодші учні. Я
бачила, що на балконі були присутні учні
8-их класів, котрі як стажери спостерігали
за подіями. У роботі пресцентру і орггрупи
також брали участь молодші школярі, що
дуже приємно, бо за традицією, Модель
ООН завжди була проектом для старшокласників.
- Чи плануєте Ви на наступний рік
розширити Модель ООН, і як Ви вважаєте, чи вийдуть всі ці обговорення за
межі даного заходу?
- Почну з останнього. Безперечно все,
що буде напрацьовано у комітетах, на
зібраннях, усі резолюції будуть опрацьовані, узагальнені – результати будуть надіслані до представництва ООН в Україні, до
Верховної Ради, в Міністерство закордонних справ. Все, що ви напрацювали, не
залишиться поміж вас і поміж нас, воно
відразу набуде великого звучання і для
людей, які приймають рішення на рівні
держави, і навіть міжнародних організацій. Це буде підставою для прийняття
важливих рішень.
З приводу розширення, пам’ятаєте, на
відкритті конференції посол ПАРу сказав,
що хотів би, щоб вона відбувалася двічі на
рік і готовий навіть підтримати таку ініціативу. Звичайно, нам хотілося б залучати
більше учасників, але для цього необхідні
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більші приміщення, які могли б вмістити
всіх бажаючих. Ми будемо намагатися
знайти такі приміщення. Але принаймні
в тих масштабах, які є зараз, ми, з вашою
допомогою, за вашою участю, для вас,
цінуючи вашу ініціативу і бажання продовжити, зможемо провести МООН і в
наступному році.
- Наразі в МООНі беруть участь не
тільки українські школярі, а й молоді
люди з Польщі. Чи Ви плануєте розширити конференцію ООН шляхом залучення команд з інших країн?
- Ми беремо участь у міжнародних
іграх. Але ми маємо десь знайти кошти,
щоб відрядити
наших ліцеїстів і
прийняти іноземних учасників. Це
питання нелегке
для розв’язання,
але я мала розмову
з представниками
американського
посольства, вони
високо оцінюють
все, що ми робимо,
і хочуть стати співучасниками міжнародної Моделі
ООН.
- Ч а с т и н а
молоді сьогодення
не бере участі
у політичному
житті нашої держави, тож як Ви
вважаєте, чи можемо ми щось змінити?
- Учора відбулася конференція, яка
стосувалася цього питання. Усі делегати
висловили свої думки, були різні версії.
Наша задача: зробити державу демократичною та заможною, і це цілком залежить
від нас. Якщо ми будемо вважати себе
українцями, прагнути змінити той стан,
що нас не задовільняє, ви зможете все.
Тож подивіться, молодь зараз є активною,
студенти виходять на мітинги, борються
за свої права. Вчора ніхто про це не сказав, але я, як мама, хочу сказати, що якби
кожна родина народила дві, три дитини,
то Україна стала б демографічно стабільною і працездатною країною. Тому я
бажаю, щоб ви планували своє майбуття
в Україні і для України.
- Наразі, щоб Ви могли побажати
комітетам, які саме зараз засідають,
приймаючи важливі рішення?
- Я би побажала взаєморозуміння,
оскільки в комітетах зібралися всі лідери,
всі з особистими точками зору, з особистими амбіціями, а їм потрібно відшукати
спільні рішення, залагодити можливі конфлікти. Потрібно, щоб учасники усвідомили силу єдності і силу спільних рішень,
які вироблені на компромісних засадах.
Звичайно ж, бажаю всім позитивних емоцій та друзів.
- Дякуємо, будемо сподіватися, що
країна змінюється вже зараз.
Баландіна Орина
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НОВИНИ З МІСЦЯ ПОДІЙ
В рамках Моделі ООН традиційно проходять Спеціальна конференція та виставка
творчих робіт учасників. Цьогорічний конкурс присвячений Міжнародному року
молоді. Журі у складі директора програми
розвитку ООН в Україні пані Рікарди Рігер,
проректора університету економіки та
права «КРОК» Наконечної Наталії Василівни, директора департаменту освітніх
проектів Міжнародного благодійного
фонду «Україна 3000» Олійника Олександра Віталійовича, генерального директора
видавництва «Генеза» Дубаса Олексія Павловича оцінювали роботи за наступними
критеріями: оригінальність виконання, креативність рішення, відповідність темі та
ідеї представлення.
Було зазначено, що практично всі роботи учасників були виконані на високому естетичному рівні, що дуже ускладнило визначення переможців.
Приз в номінації «Оригінальність виконання» отримала команда Гімназії «Потенціал».
У номінації «Креативність рішення» перемогла команда спеціалізованої школи №
197 ім. Д.Луценка.
У номінації «Відповідність темі та ідеї» переможцем стала команда Скандинавської
гімназії.
Спеціальні нагороди від видавництва «Генеза» отримали Ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова, Печерська гімназія № 75, Гімназія № 136, Спеціалізована школа № 41 ім. З. К.
Слюсаренка та Київський ліцей бізнесу.
Вітаємо!

Із інтерв’ю з молодим
представником
Королівства Саудівської
Аравії
- Що Ви очікуєте від цього заходу?
- По-перше, отримати певний досвід
в сфері політики, спілк ув ання з людьми.
По-друге, отримати
реальний результат і –
рішення щодо прогресивного розвитку світової освіти.
- Що Ви наразі відчуваєте?
- Хвилювання через
відповідальність. Ми
дуже добре підготувалися до цього проекту і
розуміємо, що ми - діти
та молодь - дійсно, майбутнє світу.
- Якщо б Ви мали змогу, що додали б до
цього проекту?
- У нас є цікаві пропозиції та проекти, які
можна почути на обговоренні в комітетах.
- Як ви вважаєте, чи буде цей захід
мати вплив на сучасну молодь?
- Так, тому що я бачу, що тут зібралися
дуже свідомі люди, можливо, майбутні
політики.

- А як же несвідома частина?
- Вона завжди є і буде. Але серед учасників незацікавлених немає.
- Але ж Ви можете вплинути на цю
неосвічену частину?
- Так, я гадаю, що для цього ми тут і
зібралися, задля отримання певного
досвіду, щоб у майбутньому примножити
його і ділитися з однолітками та заохочувати
їх до участі у подібних
проектах.
- Наскільки важкою
для Вас була підготовка до цього проекту?
- Ми свідомо поставилися до участі у конференції, розробляли
емблему, готували промови. У нас зібралася
досить хороша команда.
- Що ж Ви можете сказати про ставлення молоді Вашої країни до проблем
соціальних та політичних?
- Молодь, яка є найчисленнішою групою
арабського суспільства, не залишається
осторонь – вона прагне демократії і бере
участь у прогресивних реформах.
Баландіна Орина

Із інтерв’ю з головою Комітету з питань роззброєння та
міжнародної безпеки
- Денисе,
скажіть,
будь ласка,
як Ви себе
почуваєте після
початку
конференції
у Будинку

Вчителя?
- Почуваю себе, можна сказати, виснаженим. Це було насправді складно зібрати всіх цих розумних, настільки підготовлених людей, зробити це все для дуже
цікавої та змістовної роботи.

- Чого Ви прагнете досягти завдяки
сьогоднішньому заходу?
- Моя мета, як і у всіх, щоб наша резолюція вийшла правильною, оскільки ми
недарма стільки працювали, у нас, я не
побоюся сказати, найважча тема для обговорення серед усіх інших, а тому багато
повторів і мало тем для заповнення пунктів резолюції, але я вважаю, що все вийде
вдало.
- І останнє питання: Як саме Ви готувалися до сьогоднішнього заходу?
- Готувався доволі довго та наполегливо.
Гороховських Євген

Модель ООН. Київ-2011
Інтерв’ю з Генеральним
секретарем МООНу
Романом Вороном та
Президентом Генеральної
Асамблеї Едвардом
Лазорським

- Ми знаємо, що ви не вперше берете
участь в проекті. Отже, маєте певний досвід, можете зробити попередні прогнози чи висновки. Отже, перше
запитання: чого ви очікуєте від цього
заходу?
Р.В.: Думаємо, всім буде цікаво, робота
видасться плідною, тому що позитивних
аспектів Модель ООН має дуже багато.
Гра була створена для того, щоб молоді
люди навчилась орієнтуватися у світовій
ситуації, доносити та відстоювати власну
точку зору, захищати інтереси країни, яку
вони представляють. Ми очікуємо, що все
вийде.
- Наскільки важкою була підготовка
до цього проекту?
Е.Л.: Було нелегко. Але минулорічний
досвід дуже допомагає.
- Що ви самі відчуваєте як організатори?
Е.Л.: Невелике хвилювання. Під час
роботи конференції можуть виникати
зміни, тому потрібно бути ситуативними
та уважними.
- Чи хотіли би ви знову брати участь
у цьому проекті?
Р.В.: Звичайно. Модель ООН – це не
тільки школа молодого дипломата, але й
гарна нагода поспілкуватись, зустрітись із
давніми друзями, знайти нових.
Баландіна Орина

Для нас цей рік став ювілейним,
Ми вп’яте граємо в МООН.
Ніхто не має привілеїв,
Для всіх в цій грі один закон.
Та все ж таки, як старожили,
Ми хочем всім вам побажати
Так працювати на цій ниві,
Щоб плідний урожай зібрати.
Господарям кажем : «Спасибі!»,
Новеньким кажемо: «Привіт!»,
Хай гра ця пройде знов красиво
І лишить в душах добрий слід!
З найкращими побажаннями,
команда спеціалізованої
школи №197,
делегати Турецької Республіки

http://www.lecos.org
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МООН ОЧИМА ОЧЕВИДЦІВ
Із інтерв’ю з ректором Університету
економіки та права «КРОК» Лаптєвим
Сергієм Михайловичем
- Сучасна молодь не є політично активною, вона вважає,
що все робиться неправильно, нечесно по відношенню до них.
Як можна змінити цю ситуацію?
- Ви самі дали відповідь, треба чесно ставитися до молоді – і
тоді вона буде політично активною.
Баландіна Орина

Із інтерв’ю з директором
школи м. Пореба (Польща)
Івоною Мускальською
- Як можна залучити молодь до вирішення світових проблем?
- Я вважаю, що ми повинні прислухатися до вашої думки і маємо допомагати
в складних ситуаціях. Тож ця конференція
є важливою для учнів, влади і для суспільства.
Гороховських Євген
та Лактіонова Ольга

Із інтерв’ю з Тімом
Стендартом, заступником
аташе з питань культури
Посольства США
- Що б Ви побажали учасникам цієї
конференції?
- Бажаю всім отримати надзвичайний
досвід: виконати роль дипломата, отримати досвід критичного мислення, знайти рішення головних проблем світової
спільноти, навчитись знаходити спільну
мову з іншими.
Лактіонова Ольга

Команді нашого прес-центру було цікаво, як почувають себе учасники
конференції, чого очікують на виході. Ми поставили три питання, відповіді на які
пропонуємо вашій увазі. Не будемо приховувати, деякі з них викликали посмішку.
Інтерв’ю з учасниками
- Чого Ви очікуєте від цієї конференції?
- Очікуємо гарних вражень та нових знайомих.
- Я навіть не знаю, чого очікувати. Я тут уперше.:)))
- Я очікую, що мій світогляд розшириться, я буду більше знати про країни, їх освіту,
економіку, про їх структуру. Це допоможе мені на моделі ООН.
- Вам щось про неї розповідали?
- Було трохи. Взагалі очікую гарної роботи та чудових вражень.
***
- Що ви відчуваєте?
- Захоплення, страх.
- А чому страх?
- Бо перший раз все незвично, так багато команд, всі дуже добре підготовлені, і через
це трошки не по собі.
- Ви б хотіли частіше брати участь у таких заходах?
- Так, хотіла б.
Баландіна Орина

Думки та враженння
Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова,
9-В клас, Галій Анна, Королівство
Саудівська Аравія
«Оскільки я вперше беру участь у такій
конференції, то можу сказати, що перше
враження було позитивним, що все це
дуже цікаво, багато корисної інформації
і багато чого нового. Я би хотіла і надалі
брати участь у такій конференції».
Київський ліцей бізнесу, 9 клас,
Фоменко Олександр, Литовська
Республіка
«На цій конференції я представляв
Литовську Республіку у Комітеті з роззброєння та міжнародної безпеки і хочу
сказати, що це один із найсерйозніших
комітетів. Всі делегати досить запекло
і відповідально обговорювали проекти
резолюції. Другий день нашої роботи
виявився найважчим і одночасно найцікавішим. Я сподіваюся, що наступного
року буде ще більше учасників».
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Печерська гімназія №75, 10-Б клас,
Галицький Валентин, Республіка Туніс
«Мені дуже сподобалася конференція.
Вона сприяє розвитку ораторських навичок, творчих здібностей, формує характер.
І, звичайно, на конференції можна познайомитися з приємними людьми - майбутніми друзями».
Гімназія №136, 11 клас, Глотова
Олена, Японія
Сьогоднішня робота в Комітеті з роззброєння була складною, тому що усі
делегати надзвичайно непокоїлися через
проблеми сучасної молоді. І, як наслідок,
проводилися короткі дебати щодо пунктів
резолюції. Я втретє беру участь у такій
конференції.
Саме завдяки
цьому заходу
я познайомилася з чудовими людьми
та отримала
величезне
задоволення.

18-20 березня 2011 р.

Із інтерв’ю з
представником посольства
Федеративної Республіки
Німеччини Танею Байер

- Чим, на Ваш погляд, корисні такі
конференції?
- Я вважаю, що це дуже великий досвід
для будь-якого учня чи вчителя.
- Скажіть, будь ласка, що б Ви побажали учасникам сьогоднішньої конференції?
- Гарних вражень та цінного досвіду.
Лактіонова Ольга
та Гороховських Євген

Із інтерв’ю з
представником посольства
Південно-Африканської
республіки

- Як Ви вважаєте, чи можна назвати
тему цьогорічного МООНу актуальною?
- Так, впевнений, що тема дуже важлива
і актуальна. Ми говоримо про сталий розвиток людства. Але що мається на увазі?
Подивіться навколо! Ви бачите зміни, що
відбувається у світі, з людьми, економікою,
природою… Ми можемо говорити про
розвиток, але який? Чи не шкодить такий
розвиток людству? Молодь – наше майбутнє, і їй вирішувати усі важливі питання
світу.
- Якою Ви бачите сучасну молодь?
- Особисто я захоплююсь нею. Молоді
люди - заповзятливі ентузіасти, націлені
на успіх.
- Чи існує, на Вашу думку, конфлікт
поколінь?
- Особисто в моїй країні величезного
конфлікту поколінь не існує. Молоді люди
поважають думку старшого покоління і
прислухаються до неї.
Баландіна Орина
та Нікіфорова Маргарита
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З МІСЦЯ ПОДІЙ

Модель ООН. Київ-2011

У Комітеті з охорони навколишнього середовища було висунуто багато пропозицій.
Представники держав спілкувалися поміж собою, знаходячи нові рішення, ламаючи
дисципліну, створюючи нові конфлікти. Це було своєрідне наслідування стосунків під
час дебатів у нашому Парламенті – зривання голосу, лайка та відстороненість окремих
депутатів.
Але до бійки не дійшло, адже досвідчена МООНівка Голова комітету, Бакурова Богдана, вміло вела дискусію і гасила конфлікти ще в їх зародку.
На мою думку, Комісія з охорони навколишнього середовища обговорювала одні з
найважливіших питань, оскільки наразі про охорону природи мало хто зараз турбується,
особливо в нашій країні.
Тому я хочу подякувати комітету за роботу та за висновки, які вони напрацювали.
Баландіна Орина

Менше місця – більше дій!
В Комітеті з економічних та фінансових питань сформувались декілька коаліцій. Найсильнішою, на мою думку, була коаліція Канади, Туреччини, Греції, Білорусії та Японії.
Робота проходила дуже дружньо та тісно, у прямому значенні цього слова. Місця для
роботи не вистачало. Ноги затікали.
З іншого боку, учасники поводили себе розкуто, скоріш очікуючи цікавої, веселої гри.
Сама робота була плідною, ідеї виникали швидко, обговорювались толерантно.
Дуже засмутила пасивність деяких людей, що, на мій погляд, вказує на недооцінку
важливості МООНу. Шкода, що багато делегатів не володіли ситуацією у країні, яку
вони представляли (не допрацювали під час підготовки до конференції).
На щастя, це не вплинуло на роботу нашого комітету. Резолюція була прийнята,
незважаючи на суперечки з делегатом Індії.
Кухтін Аркадій, 10 клас, Київський ліцей бізнесу, Канада
Із інтерв’ю з головою Комітету з економічних та фінансових питань Олександром Боришкевичем
- Чи траплялись курйози під час роботи у Вашому комітеті?
- Мені сподобалася відповідь посла Ізраїлю. На питання «Що Ви отримали від роботи в нашому комітеті?» він відповів: «Я навчився
моделювати ООН». :)

Комітет з питань
роззброєння та
міжнародної безпеки
У засіданні в 205-й аудиторії брали
участь представники країн Малайзії,
Польщі, Молдови, Голландії, Федеративної Республіки Німеччини, Канади,
Литви, Ізраїлю, Республіки Казахстан,
ПАРу, Французької Республіки, Чеської
Республіки, Республіки Греції, Тунісу,
Туреччини, Аргентини, Нідерландів, Японії, Білорусі, Росії, Узбекистану, В’єтнаму,
Індії, Куби, Кувейту, Кореї та Китаю, Королівства Саудівської Аравії, Єгипту, США,
Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії. На початку засідання
кожен представник країни висловив точку зору своєї країни щодо поставленої теми
зустрічі. В основному, усі представники голосували за заборону використання дітей,
молодших 18 років, у військових конфліктах, навіть за власним бажанням.
Гороховських Євген

Права молоді. Правопорушення: покарання чи
профілактика
У комісії з Прав людини з самого початку
було тихо - усі уважно вислуховували один
одного. Загалом, більшість країн визнали,
що профілактика правопорушень молоді
вкрай необхідна. От, наприклад, представник Узбекистану, вважає молодь із малозабезпечених сімей – так званою групою
ризику, залежною від алкоголю, наркотиків та тютюну. Тому потрібно розробляти
спеціальні програми, організовувати тренінги для таких груп молоді.
Все йшло в комітеті добре, аж доки учасники не перейшли до обговорення. Усі
викрикували та перебивали один одного.
Але Голова комітету Швець Ксенія змогла направити роботу в «мирне русло». І під кінець
обговорення резолюції усі зорганізувались і змогли прийняти рішення. Я вважаю, що
комітет впорався з поставленим завданням та кожний залишився задоволеним!
Із інтерв’ю з головою Комітету Швець Ксенією:
- Чи може впливати молодь на сьогоднішню політику?
- Так, звичайно! Проте нашу молодь ніхто не питає, та вона й сама не зацікавлена у
цьому. Тому й ми зібралися тут, щоб змінити ситуацію на краще!
Нікіфорова Маргарита

Комітет з соціальних і
гуманітарних питань і
питань культури

На початку роботи делегати вшанували
хвилиною мовчання пам’ять жертв катастрофи в Японії. Після чого всі представилися та трохи розповіли про свої плани на
майбутнє. Далі кожен пропонував пункти,
які його країна хотіла б внести до резолюції. Серед проблем, що обговорювались,
були названі поширення волонтерства
серед молоді; допомога у розвитку телета інтернет-комунікацій для країн, що
розвиваються; боротьба з ксенофобією;
підтримка міжнародних проектів обміну
учнів; заохочення державою вільного
доступу до приватних колекцій; створення
заходів боротьби із чорною археологією;
незаконним продажем та купівлею культурних спадків; заохочення молоді до міжнародних проектів, які стосуються культури та її захисту.
Найактивнішими були представники
Японії, Індії, Греції, Тунісу, Великобританії. Більшість учасників наголосили на
важливості заохочення молоді до міжнародних проектів та розвитку комунікацій.
Дехто запропонував створити проекти
із захисту культурної спадщини на рівні
держави. Всі були дуже зосередженими.
Але після перерви справа пішла веселіше.
Дуже здружилися Польща й Туреччина, а
Нідерланди захопили Ізраїль. Все закінчилося перемогою - резолюцію прийняли!
Лактіонова Ольга
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Ода … МООН

ЗУСТРІЧІ
Зустріч номер 1
Підготовка до Моделі ООН традиційно
включає спілкування з фахівцями. Так
16 лютого 2011 в нашій школі відбулася
зустріч із керівником військового компоненту місії ООН в Косово Пономаренком
О. М.
З першого погляду, Олександр Миколайович – строга військова людина. Він
справляє враження особистості, яка багато
досягла у житті. Та з перших слів стало
зрозуміло, що цей доброзичливий чоловік
щиро прагне поділитися досвідом із підростаючим поколінням. Він звернувся до слухачів англійською мовою, що зацікавило
слухачів. Це головна мова при виконанні обов’язків миротворця, і було видно, що деякі
фрази асоціюються у гостя лише з англійською.
Олександр Миколайович розповів нам про мету створення військових компонентів
місій ООН у різних країнах. Виявилося, що до них залучено більше 400 військовослужбовців Збройних Сил України.
Наш гість докладно розповів про будні миротворців, показав нам кілька фотографій,
зроблених ним під час служби в Косово та Іраку. Стандартні уявлення про постійні військові дії виявилися хибними, хоча робота військових компонентів місії ООН і справді
небезпечна. Втім не обійшлося і без приємних спогадів. Гість із гордістю згадував святкування Дня Незалежності України в Косово, коли українці перевдягалися в національні
костюми, частували товаришів варениками та борщем. Також вразила розповідь про
гелікоптери військових контингентів ООН: вони використовують гелікоптери радянського зразка, на яких стоять двигуни, виготовлені в Запоріжжі.
Гадаю, ця зустріч надала особливого відтінку цілому дню. Обмеження в часі завадило
нам докладніше розпитати гостя про роботу і склалося враження незавершеності наших
стосунків. І дуже хотілося продовжити цей діалог.
Зустріч номер 2.
18 лютого учасники Конференції МініМООН 2011 зустрілися з Національним
Менеджером Проекту Соціальна інтеграція та розвиток громадської відповідальності молоді в Україні.
Пані Євгенія Петрівська надала нам
детальну інформацію щодо агенцій ООН
та її проектів, спрямованих на активізацію
молоді та співпрацю з нею. Гостя надала
нам можливість поглянути на систему
зсередини, показала, наскільки цей вид
діяльності ООН особливий. А ми вважаємо, що він – один із найважливіших, адже
“Інвестиції в молодь – запорука стійкого розвитку людства”!
Спеціалізована школа № 197
ім. Дмитра Луценка (делегати Турецької республіки)

Гра МООН – велика сила,
Яка всіх зібрала нас.
Має молодь наша крила
І летить в майбутній час.
Що на нас чекає завтра,
Це вирішувати нам –
Якщо жити в мирі прагнем –
Маєм розробити план.
Представляєм всі країни,
Знаєм мінуси й плюси.
Маєм так порозумітись,
Щоб консенсус віднайти.
В комітетах працювати,
Представляти свій народ,
Резолюцію прийняти
Як по-справжньому в ООН.
Адже гра ця незвичайна,
Вона лиш частково гра,
І питання розглядає
Про культуру і права.
Про роззброєння й фінанси,
Про природу і світи,
Ми прийшли сюди не грати,
Працювати маєм всі.
Маєм приклад показати
Дипломатії і знань,
Щоб у світі менше стало
Злочинів і покарань.
Щоб культура процвітала
Й кризи не було ніде,
Аби війни припинились
І не кривдять хай дітей.
Ми сьогодні – дипломати,
А скоро – батьки й матері.
Маєм голос свій віддати
За мир і спокій на землі.
команда спеціалізованої школи №197,
делегати Турецької Республіки

початок на стор. 1
- Нас, тобто сучасну молодь, часто
звинувачують у тому, що ми «п’ємо
пепсі та жуємо гумку» і мало читаємо.
Це зрозуміло. А які позитивні риси Ви
вбачаєте в нинішній молоді?
- Позитивного є достатньо. Бо є багато
талановитих, активних молодих людей
та підлітків. В мене в самого двоє синів.
Правда, вони вже дорослі.
- Ваші побажання учасникам конференції.
- По-перше, це дуже гарний досвід, тож
нехай беруть з цієї конференції все, що
можуть. По-друге, бажаю їм успіху та щоб
вони дійшли згоди. Бо, як я розумію, будуть
обговорюватися дуже важливі питання!
Лактіонова Ольга
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