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Smysl OSN a RB OSN

Osnova: OSN
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Závěr

Michal Hartig

Organizace spojených národů - OSN vznikla po skončení druhé světové
války. OSN je nejširší organizace svrchovaných států. Cílem OSN je
udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi
národy, založené na zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů a
uskutečňovat spolupráci hospodářskou, sociální a kulturní. Státy, které
podepsali vstup do OSN nebo i do OSN vstoupily, dostaly název Spojené
národy. Sídlem OSN se stal New York. Charta OSN stanoví zásady a cíle
organizace, upravuje členství v OSN. Hlavními orgány OSN jsou: Valné
shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Poručenská
rada a Mezinárodní soudní dvůr a sekretariát. Charta obsahuje zásady soužití,
jímž se mají řídit členové OSN: všechny členské státy jsou si rovny, mají
poctivě plnit své závazky, urovnávat své spory pokojnými prostředky,
vyvarovat se hrozby silou a použití síly ve svých mezinárodních vztazích a
poskytnout OSN veškerou pomoc při jejích akcích k udržení mezinárodního
míru a bezpečnosti. OSN zajišťuje, aby i nečlenské státy jednaly podle těchto
zásad, není však oprávněna zasahovat do vnitřních záležitostí členů ani
nečlenů. Členy OSN přijímá Valné shromáždění na doporučení Rady
bezpečnosti. Uchazečem může být každý mírumilovný stát způsobilý a
ochotný plnit závazky Charty OSN. K OSN je rovněž přidružena řada
mezinárodních odborných organizací jako např. FAO, IMF, UNESCO,
IMCO, WHO, UPU, ITU, ICAO, WMO, IBRD, ITO, GATT a OSN sdružuje
podle potřeby různé další orgány.
RB OSN je jeden z hlavních orgánů OSN a působí nepřetržitě. Podle Charty
OSN má základní odpovědnost za uchování mezinárodního míru a
bezpečnosti a k tomu cíli má též právo provádět akce včetně donucovacích
opatření. Její rozhodnutí v těchto otázkách jsou pro členy OSN závazná.
Charta OSN se skládá z patnácti soudců - znalců mezinárodního práva,
volených na 9 let bez ohledu na státní příslušnost Valným shromážděním a
RB OSN. Mezinárodní soudní dvůr rozhoduje pouze o mezinárodněprávních
sporech, které mu státy předloží. RB OSN je složeno z patnácti států, z nichž
pět velmocí jsou stálými členy - USA, Velká Británie, Francie, Rusko a Čína,
ostatní jsou voleny na 2 roky. Pro výběr těchto deseti států se používá tohoto
klíče: 5 z afrických a asijských, 1 z východoevropských, 2 z latinsko amerických a 2 ze západoevropských a ostatních států.
I když se OSN nepodařilo splnit veškeré původní myšlenky, byla úspěšná ve
vyhlášení a realizaci celosvětového zákazu používání atomových,
neutronových, chemických a radiologických zbraní. OSN v oblasti
mezinárodních lidských práv učinila různá prohlášení a rezoluce jako jsou
například: Úmluva proti mučení a opatření proti nacismu a fašismu. Díky
OSN zatím nedošlo ke třetí světové válce a to i přes hrozbu, kterou byla
studená válka.

Lidé by si měli uvědomit, že nelze použít dnešních zbraní k řešení problémů.
Je to zbytečné maření lidských životů a zbytečné ničení planety Země.

