
AZ ENSZ VILÁGNAPJA
1945. október 24-én alapokmányának hatálybalépésével létrejött az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ). Az ENSZ-et a második világháború után 51 ország alapította a nemzetközi 
béke és biztonság fenntartásáért. Fő céljai közé tartozik emellett a nemzetek közötti 
kapcsolatok erősítése, és tevékenységeinek összehangolása, valamint a szegénység, éhezés, 
járványok és az analfabetizmus visszaszorítása. 

Részlet az Alapokmányból:
„MI, AZ EGYESÜLT NEMZETEK NÉPEI, elhatározván azt, hogy megmentjük a jövő nemzedékét a 
háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést 
az emberiségre, hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség 
méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága 
mellett, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság és a 

nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható, 
hogy előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását és, hogy ebből a célból 
türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként békességben élünk együtt, hogy egyesítjük erőinket a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartására, hogy alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek létesítése útján biztosítjuk 
azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha csak közérdek nem kívánja, sor többé ne kerüljön és, hogy nemzetközi szervezet 
segítségével előmozdítjuk valamennyi nép gazdasági és szociális előrehaladását, hogy megállapodtunk abban, hogy e célok 
megvalósítására erőfeszítéseinket egyesítjük. 
Ennek folytán Kormányaink San Francisco városában összegyűlt, jó és kellő alakban talált meghatalmazással ellátott képviselőik 
útján elfogadták az Egyesült Nemzetek jelen Alapokmányát és ezáltal nemzetközi szervezetet létesítenek, amelynek Egyesült 
Nemzetek lesz a neve.” 

A dokumentum teljes szövege elérhető INNEN.

Az ENSZ több szakosított szervezettel rendelkezik, melyek mindegyike más-más 
célért küzd. A WHO, más néven az Egészségügyi Világszervezet, a világ országainak 
egészségügyi programját támogatja. A világ mezőgazdaságának fejlesztéséért és 
az élelmiszerbiztonságért a Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezet, a FAO felel. 
Az UNESCO feladata az oktatás és a tudomány eredményeinek előmozdítása és 
a kulturális értékek megőrzése. Az IMF pedig a világ pénzügyi együttműködését 
segíti.

Az ENSZ fő szervei közé tartozik a Közgyűlés, a Titkárság, és a Biztonsági Tanács 
(BT) is, melynek a világ háborús konfliktusainak megoldása a feladata. A BT tizenöt 
tagból áll, öt állandó tagja Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország és 
az Amerikai Egyesült Államok. Az ENSZ főtitkára 2017. január 1-től a portugál 
António Guterres, aki a főtitkári pozíciót 2007-től 2016-ig betöltő Ban Ki Munt 
váltotta fel. Az ENSZ-nek ma 193 tagja van, Magyarország 1955. december 14-én 
csatlakozott.
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