
ORGANIZACE 
SPOJENÝCH NÁRODŮ

SILNÁ OSN, LEPŠÍ SVĚT

VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ

Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky,
ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka

Připravilo Informační centrum OSN v Praze
ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace,

Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
a Českým výborem pro UNICEF

Partneři
Česká rozvojová agentura, Ústav mezinárodních vztahů,

Glopolis, Forum 2000, Mezinárodní organizace pro migraci,
Česká komise pro UNESCO, České fórum pro rozvojovou spolupráci

Projekt �nančně podpořilo
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Na výstavě byly použity fotogra�e z archivu OSN
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JE ČAS
JEDNAT GLOBÁLNĚ
CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2015–2030

Nejlepším předpokladem k úspěchu je, že o těchto cílech budou vědět 
všichni obyvatelé Země. Chceme s nimi proto seznámit všech více než
7 miliard lidí. Potřebujeme i Vás. Řekněte o nich doma, napište o nich
na Facebook nebo Twitter, pošlete SMS, dejte odkaz na své webové

stránky... Je to tedy taková společná mise pro společné cíle,
které se týkají každého z nás, ať žijeme kdekoli.

25. září 2015 přijmou představitelé 193 států OSN
17 Cílů udržitelného rozvoje. Je to nový program

rozvoje celého světa na příštích 15 let:

Ukončit extrémní chudobu a hlad,
snížit nerovnost a rizika změny klimatu,

zajistit zdraví a vzdělání,
chránit lesy a půdu,

dosáhnout prosperity a spravedlnosti.

S globálními cíli toho lze dosáhnout.
Ve všech zemích. Pro všechny lidi.
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OSN V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKOSLOVENSKO V OSN

„S kon�ikty, změnou klimatu, migrací 
nebo chudobou se žádný stát nemůže 
vyrovnat sám. Místo nedůvěry musíme 
hledat společná řešení. Proto máme 
OSN.“ 

Michal Broža
UNIC
www.osn.cz

Informační centrum OSN v Praze

„Úkolem UNESCO není jen ochrana 
světového dědictví, ale i rozvíjení 
spolupráce v oblasti výchovy, vědy
a vzdělávání, budování informační 
společnosti a prosazování úcty
k lidským právům.“ 

Karel Komárek
UNESCO
http://bit.ly/1JuRSzf

Česká komise pro UNESCO

''Téměř šedesát milionů lidí bylo nuceno
opustit své domovy kvůli kon�iktům
a pronásledování. Přežili těžko předsta-
vitelné situace a nemají jinou možnost, 
než se stát uprchlíky. Musíme alespoň 
některým z nich pomoci začít nový 
život."

Petra Levrincová
UNHCR
www.unhcr.cz

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

„Migrace je přirozený jev. Je-li řízený, 
pak je přínosný pro každou 
společnost.“ 

Lucie Sládková
IOM
www.iom.cz

Mezinárodní organizace pro migraci

„7,3 milionu korun pro zemětřesením 
zničený Nepál je důkazem toho,
že Češi jsou štědří  a i na velkou dálku 
dokáží projevit solidaritu.“

Pavla Gomba
UNICEF
www.unicef.cz

Český výbor pro UNICEF

„Epidemie eboly, ale i nedávná epide-
mie MERS ukazují, že lidstvo zůstává 
přes veškerý pokrok zranitelné. 
Zdravotní hrozby neznají hranic.“ 

Alena Šte�ová
WHO
www.who.cz

Světová zdravotnická organizace
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Jan Masaryk
Československo bylo jedním z 51 zakládajících členů OSN. Na konferen-
ci v San Franciscu stvrdil vstup země podpisem Charty OSN ministr 
zahraničí Jan Masaryk. V roce 1946 se stal prvním předsedou nově 
založené Světové federace sdružení pro Spojené národy.

Ján Papánek 
Československý diplomat patřil mezi 14 lidí, kteří formulovali text Charty 
OSN. Od 1945 zastupoval ČSR v OSN. Jeho nekompromisní vystoupení
v Radě bezpečnosti proti nástupu totality v únoru 1948 mu na dlouhý 
čas uzavřelo vstup do vlasti. Po zbavení o�ciálních funkcí pracoval
v mezinárodních humanitárních organizacích a byl zakladatelem 
Amerického fondu na pomoc českým a slovenským utečencům.

Jiří Hájek
Jako ministr zahraničí protestoval v srpnu 1968 v Radě bezpečnosti OSN 
proti okupaci Československa. To ho stálo křeslo ministra. V 70. letech 
podepsal Chartu 77 a stal se jedním z jejích prvních mluvčích. 
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Česká republika a Slovenská republika vstupují

jako nástupnické státy Československa do OSN

Česká republika členem Rady bezpečnosti OSN 

Anna Šabatová
Současná veřejná ochránkyně práv převzala Cenu OSN
za obranu lidských práv, která byla dříve udělena
i M. L. Kingovi, Nelsonu Mandelovi nebo Amnesty
International.

Jiří Dientsbier 
Bývalý novinář, disident, první polistopadový ministr 
zahraničí dohlíží v letech 1998 – 2001 jako zvláštní 
zpravodaj OSN na dodržování lidských práv v bývalé 
Jugoslávii.

Václav Havel
Prezident České republiky na Summitu tisíciletí OSN: 
„To nejdůležitější, oč je třeba v éře globalizace usilovat, 
je globální odpovědnost.“

Bedřich Moldan
Expert na životní prostředí a první ministr životního 
prostředí České republiky předsedou Komise OSN
pro udržitelný rozvoj (2000 – 2001).

Jan Kavan
Bývalý ministr zahraničí vrcholným představitelem
OSN – předsedou Valného shromáždění (2002 – 2003).

Česká republika členem Rady OSN pro lidská práva

Robert Fremr
Bývalý soudce Nejvyššího soudu zvolen na období 
2012-2020 soudcem Mezinárodního trestního soudu, 
který stíhá osoby zodpovědné za zločiny genocidy, 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Česká republika členem Rady OSN pro lidská práva

Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí na klimatickém summitu OSN: 
„Klimatická změna je dlouhodobou globální hrozbou, 
která s sebou nese mnoho problémů, ale i příležitostí.“
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ČESKÁ REPUBLIKA V OSN
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