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Уважаеми колеги, учители и приятели,
Предлагаме Ви заедно да отбележим Международния ден на
мира!
Международният ден на мира е установен през 1981 г. от Общото
събрание на ООН. Две десетилетия по-късно, през 2001 г., Общото
събрание единодушно гласува Деня за период на ненасилие и
прекратяване на огъня. Тази година се навършват 40 години от
обявяването на Международен ден на мир, който ние в Дружеството за
ООН в България отбелязваме традиционно пред Паметника на
незнайния войн заедно със Съюза на ветераните от войните.
Предлагаме да се присъедините към пожеланията ни за мирен,
справедлив и устойчив свят, като обсъдите темата в първите часове
на новата учебна година с вашите ученици или като изберете да
организиране малко честване. Предложените тук идеи и занимания
насочват към причините за дефицита на мир в нашия свят и към
важността на защитените права на човека като предпоставка за мир и
човешка сигурност.
За обсъждането можете да използвате темата на тазгодишното
отбелязване на 21 септември, Международния ден на мира: „По-добро
възстановяване за един справедлив и устойчив свят“. Тя логично
е свързана с възстановяването от здравната, социалната и
икономическата криза, причинена от световната пандемия с Ковид19. Ключовата дума е възстановяване, ориентирано целенасочено към
един по-справедлив и устойчив свят, търсещ мир между хората и мир
на хората с планетата.
Всяка година, 100 дни преди да удари камбаната в сградата на ООН по
повод Международния ден на мира, 21 септември, Генералният
секретар се обръща към хората в света с послание, което освен че
призовава за сваляне на оръжията за 24 часа и за ненасилие, търси
специалната връзка с актуалните за света събития и
предизвикателства. Сега, когато се борим да се освободим от
пандемията Ковид-19 и се опитваме да си представим едно променено
и по-добро бъдеще за хората и планетата, имаме предложена от
Генералния секретар тема: „По-добро възстановяване за един
справедлив и устойчив свят“.
Ето накратко посланията на Генералния секретар в началото на
отброяването на 100 дни от идващия 21 септември 2021 г.:
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- Мирът е в основата, той е предпоставка за възстановяването от
пандемията. Глобалните усилия за ваксиниране не могат да се
реализират посред въоръжени конфликти.
- Не можем да изградим устойчив и мирен свят, докато сме във война с
природата. Усилията за възстановяване предлагат възможност за
трансформиране на отношенията ни с нашата планета и околната среда.
„Светът не може да се върне към това, което беше“, заявява
Генералният секретар в обръщението си. „Докато броим 100-те дни до
Международния ден на мира, призовавам хората навсякъде да бъдат
част от трансформация за мир, като се изправят срещу омразата и
дискриминацията, като се грижат за планетата и показват
глобалната солидарност, която е толкова жизнено важна за този път“.
Когато говорим за мира на сегашния 21 септември, е добре да обръщаме
внимание на учениците си, че пандемията удря най-силно бедните и
маргинализираните групи. До април 2021 г. над 687 милиона дози
ваксини срещу COVID-19 са били приложени в световен мащаб, но над
100 държави не са получили нито една доза. Хората, попаднали в
конфликт, са особено уязвими по отношение на липсата на достъп до
здравни грижи.
Именно в тази връзка Генералният секретар на ООН призова през март
2020 г. за глобално прекратяване на огъня, а през февруари 2021 г.
Съветът за сигурност единодушно прие резолюция, призоваваща
държавите членки да подкрепят „продължителна хуманитарна пауза“ за
местните конфликти. Глобалното прекратяване на огъня трябва да
продължи да се спазва, за да се гарантира, че хората, попаднали в
конфликт, имат достъп до животоспасяващи ваксини и лечения.
Разговорът за 21 септември, Международния ден на мира, дава повод да
се коментира, че пандемията е придружена от скок в стигматизирането,
дискриминацията и омразата, а всъщност вирусът атакува всички, без да
се интересува откъде сме и в какво вярваме. Сблъсквайки се с този общ
враг на човечеството, трябва да помним, че ние не сме враг един на друг.
За да можем да се възстановим от опустошителната пандемия, трябва да
сключим мир помежду си.
Освен това ние трябва да сключим мир с природата. Въпреки
ограниченията за пътуване и икономическите сривове, изменението на
климата не спира. Това, от което се нуждаем, е зелена и устойчива
глобална икономика, която създава работни места, намалява емисиите и
изгражда устойчивост на въздействието върху климата.
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Призивът ни:
Празнувайте мира, като се изправите срещу актовете на омраза онлайн и
офлайн и като разпространявате състрадание, доброта и надежда в
лицето на пандемията и докато се възстановяваме.
Ето и няколко идеи за отбелязване на Международния ден на мира в
училище:
Можете да разкажете на учениците историята на Малала, храброто
момиче от Пакистан, жертва на насилие от страна на талибаните във
Пакистан през 2012 г.

Генералният секретар Антониу Гутериш (вдясно) определя Малала Юсафзаи,
глобален защитник на образованието на момичетата и най-младият носител
на Нобелова награда за мир, за Пратеник на мира на ООН със специален
акцент върху образованието на момичетата (2017 г.). UN Photo/Eskinder
Debebe

Накратко за Малала:
Малала Юсафзаи е родена на 12 юли 1997 г. в Мингора в семейството
на пущунския просветен деец Зиауддин Юсафзаи. Тя става известна с
публикациите си в защита на възможностите за образование на
момичетата в долината Суат, където талибаните правят опити за
ограничаването му. На 9 октомври 2012 година талибани правят опит
да я убият и я прострелват в главата. Атентатът предизвиква широк
отзвук в страната и чужбина.
През 2013 г. Малала Юсафзаи получава от Европейския парламент
Наградата за свобода на мисълта „Сахаров, а през 2014 г. Нобелова
награда за мир „за борба срещу потискането на деца и младежи и за
правото на децата на образование“.
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!!! Разкажете историята й в клас или помолете децата да прочетат и
научат повече за Малала. Темата е актуална днес, а последователки на
Малала смело се противопоставят на дошлите отново на власт
талибани в Афганистан.

Какво се случва с Малала през 2012 г.?
Когато талибаните установяват контрол над долината Суат в
Пакистан, Малала отказва да мълчи въпреки смъртните заплахи
срещу семейството й. Още на единайсет години тя започва да праща
кореспонденции до Би Би Си, за да може светът да види това красиво,
но опустошено място през очите на едно дете. Двамата с баща й
подемат открита кампания за правото на момичетата да учат. През
октомври 2012 г.
талибаните
поръчват
убийството
на
петнайсетгодишната Малала, която е простреляна в главата в
училищния автобус. Като по чудо тя оцелява и се превръща в символ
на борбата за свободен достъп до образование. Днес тя защитава още
по-смело каузата си въпреки продължаващите заплахи. Гласът й се
чува както по световните форуми и в студентските аудитории, така и
в бежанските лагери, които посещава.
https://malala.org/
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Припомняме ви и няколко споделяни вече игри, подходящи за
размишления и съучастие.
Занимание „Мирът е като ......................
Започнете изречения и помолете участниците да ги довършат,
например:
Мирът е като водата, защото...................
Мирът е като планината, защото............
Мирът е като слон, защото ..............
Мирът е като пеперуда, защото .............
Мирът е като злато, защото .................
Мирът е като да ядеш вкусна ягода, защото..............
Давайте на участниците малко време да помислят преди да прочетете
следващото изречение. Направете така, че всеки ученик да участва
поне веднъж. Отбележете, че няма вярно и грешно твърдение. Можете
да запишете някои от най-сполучливите изречения и да закачите
листа на стената.
Каква е целта?
Хората разбират мира по различен начин. Може да има нещо много
мъничко, за което се грижим и му отдаваме цялото си внимание. Може
да бъде и по-голямо от всичко, което си мислим за важно в живота на
хората. Тази дейност ще пресъздаде една по-широка картина на това,
какво може да означава мирът. След това може да сме по-способни да
допринасяме за мира – около нас или по-далече.
Занимание „Статуи”
Помолете участниците да кажат какво е статуя. Може да се наложи да
обясните, че статуята е само обект, не се движи и не говори. Може да
бъде само от един човек или групова, но при всички случаи изразява
нещо специално с тялото си или с лицето си.
Разделете участниците в малки групи по трима или четирима, които
ще подготвят статуя със своите тела, за да изразяват представата си
за мир. Тези статуи ще бъдат представени пред класа, а след това
екипите ще могат да обяснят идеята си.
Каква е целта?
В края на тази дейност участниците ще имат шанса да представят
своята собствена визия за мира пред другите ученици.
Занимание „Добре дошъл ти, добре дошла аз”
Помолете всички участници да застанат в кръг. Прочетете
изреченията, посочени като пример по-долу. Те се отнасят за хора с
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различни интереси, произход, навици и т.н. За този, за когото
твърдението е вярно, ще танцува в средата на кръга, а другите ще
пляскат с ръце за него. След време може да се направи смяна на
водещия на играта.
Примерни изречения:
• Нека да пляскаме с ръце за този, .... който е най-млад в своето
семейство.
• Нека да пляскаме с ръце за този.... който има повече от двама братя и
сестри.
• Нека пляскаме за този, .....чийто роден език не е български.
• Нека пляскаме за този,.... който вече е летял със самолет, преминавал
граница, ставал свидетел на престрелки, на природно бедствие и т.н.И
т.н...
Извод и дискусия: Тъй като всички сме уникални, това ни прави
специални, нека празнуваме това.
Занимание „Среща на високо равнище”
Проведете ролева игра – среща на високо равнище между
ръководителите на всички страни по някакъв важен въпрос,
например за забрана на противопехотните мини или за защитата на
децата от тежки видове труд. Организирайте в класа дискусия по този
въпрос, в която групите ще се изказват в качеството си на
представители на различни страни: нека едната група страни се
опитват да забранят тази практика, а други – да се обявяват против
такава забрана. Сравнете, ако е възможно, с обсъжданията в реалния
свят при приемането на резолюция на Съвета за сигурност относно
текущ конфликт. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.
Подчертайте, че различните страни и народи могат да работят заедно,
за да могат всички хора в света да живеят в мир.
(Чл. 28 ВДПЧ; чл. 3, 4, 6 КПД)
Занимание: „Деца-войници”
В някои части на света момчета и момичета, на възраст под 14 години,
биват вербувани като войници. Нерядко ги отвличат и насила ги
принуждават да вършат опасни дейности с риск за смърт,
наранявания и трайно откъсване от родното им обкръжение. Новият
Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето
забранява въвличането на деца в такива въоръжени конфликти (2000
г.), както и Конвенцията на Международната организация за труда за
най-тежките форми на детски труд (1999 г.).
Обсъдете:
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- Защо в армиите на някои страни използват деца по време на война?
- Как се нарушават правата на децата по този начин?
- Посочете конкретните членове от Конвенцията за правата на
детето.
- Как участието във военни действия засяга по различен начин
момчетата и момичетата?
- Ако детето оцелее и се върне в родното си място, с какви трудности
ще се сблъска най-напред? В краткосрочен или в дългосрочен план?
(Чл. 3, 4, 5 ВДПЧ; чл. 3, 6, 9, 11, 32, 34, 36, 37, 38, 39 КПД)
Деца войници са всички деца на възраст под 18 години, които са наети
от правителствена или неправителствена група и са използвани като
бойци, готвачи, самоубийци, човешки щит, куриери, шпиони или за
сексуална експлоатация. През последните 15 години използването на
деца войници е разпространено в почти всеки регион на света и всеки
въоръжен конфликт. Някои деца са на възраст под 10 години.
Най-уязвими са бедните деца, отделени от семействата си, без достъп
до образование.
Децата, които заявяват доброволно участие, са подложени на
социален натиск или са с усещането, че доброволното им участие ще
им даде някаква форма на доход, храна, сигурност. Момичетата заемат
приблизително 10-30% от децата войници, използвани в боевете или
за други цели. Те са по-уязвими при случаи на сексуално насилие.
Занимание „Линията на мира (и войната)”
Целта на това занимание е да се съберат гледните точки на младите
хора по различни конкретни събития и как те виждат връзката между
мира и войната. В допълнение към това заниманието може ще
насърчи критичното мислене на участниците, ще им помогне да
разговарят открито и да споделят своята перспектива и гледна точка.
!! Насърчавайте участниците да споделят своите гледни точки по
темите, докато се опитват да свързват темата за мира с темата за
войните.
Други цели:
Да се насърчи активното слушане на различни идеи, гледни точки и
преспективи.
Да се повиши информираността относно непознати социални
реалности.
Да се насърчава междукултурното разбирателство, диалога и
уважението.
Материали
8

- Самозалепваща лента, въже, (най-малко 3 метра), за да се направи
права линия
- Хартия с думата мир в единия край на линията, и думата война – в
другия
- Бяла дъска / флипчарт и маркери
!! Важно е участниците да се разделят по възраст, ниво на зрялост.
Въпросите да се адаптират, за да се получи най-доброто от
дискусията.
Подготовка
Използвайте самозалепваща лента или бяло въже, за да очертаете
линия на пода с дължина около 3 до 4 метра. Маркирайте единия край
на линията с думата МИР, а другия, с думата ВОЙНА. Това е така
нареченото спасително въже.
Помолете участниците да се съберат в средата на спасителното въже.
Изпълнение
Дейностите ще бъдат разпределени в пет кръга (броят на кръговете
зависи от различните теми, които организаторите искат да
разгледат). Във всеки кръг се представя ключова дума. Тя не се
обяснява или дефинира. Думата се взема за отправна точка и в
съответната ситуация участниците заемат място по «спасителното
въже» според личната им преценка дали тя означава повече МИР или
ВОЙНА.
Споменете първата дума от списъка и дайте на участниците известно
време да помислят.
Думите са: миграция, медии, сигурност, глобализация, свободата
на изразяване, доброволчество, развитие, толерантност.
След като участниците са взели решение къде да застанат върху
«спасителното въже», водещият може да започне кратка дискусия
(максимум 3 минути). Той моли участниците един след друг да
обяснят 1) каква позиция са взели; 2) Защо и как свързват тази дума с
думите МИР или ВОЙНА.
Тъй като някои думи са противоречиви, има тенденция дискусията да
се отдалечи от темата за мира и войната. Гледайте да върнете
разговора към основната тема.
Водещият трябва да насърчи участниците да водят диалог и да
говорят един с друг, да задават въпроси и да коментират. Гледайте да
водите дискусията така, че да не се стигне до (словесно) насилие.
Важно е да се насърчава откритостта и активното слушане.
Не забравяйте да си водите бележки по време на дискусията. Може да
определите един от участниците, който да документира дискусията за
справка по време на откритата дискусия по-късно.
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Преминете към следващите думи и повторете стъпките, описани погоре. Накрая благодарете на цялата група и ги помолете да седнат.
Дискусия (дебрифинг): Помолете участниците да споделят какво са
научили от дейността, от другите, и за себе си. Как са се чувствали,
докато са участвали в дейността? Било ли е трудно да чуят и разберат
какво мислят другите, особено тези с различните идеи? Защо?
Научили ли са нещо ново, нещо специфично? Дало ли е упражнението
ново разбиране за мира, за войната? Ако времето позволява, може да
се върнете към предишните дискусии и да насочите отново към
връзката с мира и войната. Гледайте дискусията да не стане дебат за
кое е правилно и кое грешно. Това може да се случи, ако има
участници с много силна привързаност към определени идеи.
Занимание „Впечатления от войната”
Има много телевизионни предавания и снимки във вестниците, от
които учениците познават войната. Задачата на това занимание е да
се споделят мисли за войната, като се работи с чувства и асоциации.
Подготовка: Учителят е събрал и копирал подходящ брой снимки от
военни действия.
Изпълнение:
Помолете участниците да седнат в кръг и им раздайте хартия и
химикалки.
Разстелете снимките лице надолу и помолете всеки да си вземе една
снимка на случаен принцип.
Нека всеки погледне снимката си.
Дайте им една минута време да запишат първата си асоциация и
чувство, след като са видели снимката.
След това им дайте още пет минути да структурират мислите си и да
подготвят едноминутна презентация за снимката и за това как им е
повлияла, как са се почувствали.
Нека всеки участник в определен ред да представи своята снимка и
своите асоциации в продължение на една минута. Дайте кратко време
за въпроси от страна на другите участници и си правете записки.
След като всички се изредят, се върнете към онези участници, за
които сте преценили, че има какво още да кажат.
Направите обобщение какво е казано. Може да записвате идеите още
по време на дискусията върху флипчарт, така че всички участници да
ги виждат и да запомнят най-важните въпроси, които са били
поставени.
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Снимки можете да свалите от страници със снимки на актуални
конфликти в интернет.
И още нещо: Информация за ООН и мира
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Как ООН поддържа международния мир и сигурност?
Превантивна дипломация и посредничество
Най-ефективният начин за намаляване на човешките страдания и
колосалните икономически разрушения вследствие на конфликтите е
на първо място тяхното предотвратяване. ООН играе важна роля за
предотвратяване на конфликти, като използва дипломация,
посланици на добра воля и посредничество. Сред инструментите на
организацията за постигане на мир са специалните пратеници и
политическите мисии на място.
Поддържане на мира
Поддържането на мира се доказа като един от най-ефективните
инструменти на ООН да помага на страните да минават трудния път
от конфликта към мира. Разгръщаните днес многопрофилни
миротворчески операции са призвани не само да поддържат мира и
сигурността, но и да съдействат на политическите процеси, да
защитават гражданите, да оказват помощ при разоръжаване,
деобилизация и реинтеграция на бившите бойци, да поддържат
конститоционните процеси и организирането на избори, да
защитават и поощряват защитата на прават ана човека и да помагат
за възстановяване на върховенството н азакона. Операциите по
поддържане на мира получават своя мандат от Съвета за сигурност на
ООН, войската и полицията се предоставят от държавите членки,
операциите се ръководят от Департамента по операции за
поддържане на мира и получават подкрепа от Департамента за полева
подкрепа в щаб квартирата на ООН в Ню Йорк. Днес са разгърнати 16
операции на ООН за поддържането на мира, а от началото на 1948 г.
досега са проведени 69 миротворчески операции.
Политическите мисии на ООН
В основата на всеки конфликт обикновено стои политически въпрос.
Поради това не е странен фактът, че политическите мисии заемат
централно място в усилията на ООН по поддържането на
международния мир и сигурност още от първите дни на
съществуването на световната организация. Започвайки с мисията на
граф Фолке Бернадот в Бизкия изток през 1948 г. и до учредяването
на Мисията на ООН за съдействие на Сомалия през 2013 г.,
политическите
мисии
играят
жизнено
важна
роля
за
предотвратяването на конфликти. Макар че специалните
политически мисии се различават по задачи и характеристики, могат
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да бъдат охарактеризирани като граждански мисии, които се
сформират за ограничен период от време, за да предлагат услуги на
добра воля и да поддържат усилията на държавите членки за
предотвратяване на конфликти, установяване на мир и изграждане на
мира. Тези мисии се делят на три основни категории: специални
посланици; групи по санкции и групи за наблюдение; мисии на място.
Изграждане на мира
Дейността на ООН по изграждане на мира е насочена към оказване на
помощ на страните, излизащи от конфликт, да намалят риска от
възобновяване на конфликта и да положат основите за устойчив мир
и развитие. Архитектурата на изграждането на мира включва в себе си
Комисия по изграждане на мира, Фонд за изграждане на мира и
Управление за поддържане изграждането на мира. Управлението за
изграждане на мира оказва помощ и поддръка на Комисията за
изграждане на миря чрез внасяне на стратегически препоръки и
ръководни указания, управлява Фонда за изграждане на мира и
поддържа дейността на Генералния секретар по координация на
действията на агенциите на ООН в тази област.
Борба с тероризма
ООН все по-често бива призовавана да координира глобалната битка
срещу тероризма. В рамките на системата на ООН са разработени 18
универсални инструмента срещу международния тероризъм,
свързани със специфичните терористични действия. През септември
2006 г. членките на ООН приеха Глобална антитерористична
стратегия на ООН. Това е първият път, когато страните членки
постигат съгласие за общ стратегически и оперативен подход в
борбата срещу тероризма.
Разоръжаване
Общото събрание на ООН и другите органи и агенции, подкрепени от
Службата по разоръжаване, работят за разоръжаване и
неразпространение на ядрено, химическо, биологическо и други
оръжия за масово унищожение, както и на конвенционални оръжия.
Конференция по разоръжаването
През 1978 г. Конференцията по разоръжаване (КР) е призната от
Специалната сесия по разоръжаването на Общото събрание на ООН
като единственият многостранен форум за водене на преговори в тази
област от международната общност. КР наследява предходни форуми
по същата тема, базирани в Женева.
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Дневният ред на КР обхваща всички проблеми в сферата на контрола
на въоръженията и разоръжаването. Понастоящем КР фокусира
своята работа в следните теми: прекратяване на надпреварата в
ядреното въоръжаване и ядрено разоръжаване; превенция на ядрена
война и свързаните с това въпроси; превенция на надпреварата във
въоръжаването
в
космическото
пространство;
ефективни
международни договорености за гарантиране на сигурността на
държавите без ядрени оръжия срещу използването на ядрени
оръжия; нови видове оръжия за масово унищожение и нови системи
за такива оръжия, включително радиологични оръжия; всеобхватна
програма за разоръжаване и прозрачност във въоръженията.

Пожелаваме Ви приятни занимания!
Екипът на Дружеството за ООН в България
Септември, 2021 г.
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