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Международна кампания за създаване на
Парламентарна Асамблея на ООН

Кампанията за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН (ПАООН) е глобална 
мрежа от парламентарни и неправителствени организации, които проповядват 
гражданско представителство в Обединените Нации чрез демократично избрана 
камара. Кампанията бе лансирана през април 2007 година със събития в десет 
страни на четири континента. Участниците в тях са обединени в своята подкрепа на 
Призива на Кампанията за създаване на Парламентарна Асамблея на ООН. Една 
Парламентарна Асамблея на ООН би била първото парламентарно тяло пряко 
представляващо гражданите на света в системата на ООН. 
Предвижда се то да е първата стъпка към дългосрочната 
цел за един световен парламент. Първата международна 
конференция се проведе през ноември 2007 в Двореца 
на нациите в Женева, втората конференция през ноември 
2008 в Европейския парламент в Брюксел. 

Кампанията и нейният призив се подкрепят от повече 
от 600 парламентаристи, 150 неправителствени 
организации и 2000 души от над 120 страни. Сред 
тях са и стотици изтъкнати лидери, в частност над 20 
изпълняващи длъжността и бивши правителствени 
министри, няколко носители на Нобелова награда, 
200 професора, множество лидери на гражданското 
общество, двама бивши министър-председатели и бившият Генерален секретар на 
ООН – Бутрос Бутрос-Гали. Подкрепата се увеличава постоянно. 

Европейският парламент, Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, Пан-
Африканският парламент и Латиноамериканският парламент, както и други, са 
приели резолюции, които препоръчват създаването на ПАООН.

Целта на Кампанията е да координира усилията за ПАООН в глобален план. 
Съществуващите програми целят да направят реклама на предложението в 
политически дебати и медиите, да улеснят създаването на регионални, национални 
и местни мрежи от хора, неправителствени организации и парламентаристи, които 
да популяризират ПАООН в сферите им на влияние; да улеснят контакти и дискусии 
с потенциални, добронамерени към кампанията, парламенти и правителства; и да  
се създаде експертиза и препоръки за политически действия. 

Управляващият комитет на Кампанията ръководи работата на нейния Секретариат 
и подпомага координацията на дейността на участниците. Той е съставен от 
Международното Дружество на Застрашените народи, Световното федерално 
движение, Визия 2020 и от Комитета за демократична ООН. Последният служи като 
Секретариат. Всеки член има собствени служители и ресурси, които са посветени 
на Кампанията. Членове на парламенти са тясно интегрирани в разискванията на 
Комитета.

Като отделна личност, моля дайте Вашето одобрение на призива на Кампанията 
за ПАООН и така покажете подкрепа си. Популяризирайте Кампанията във Вашите 
лични мрежи от контакти. Ако сте член на НПО, помолете неговото ръководство 
да се присъедини към Кампанията. Предложете Вашите професионални умения 
и пряко ни помогнете. Направете дарение. Посетете нашата интернет страница и 
научете какво още бихте могли да направите.

Като организация или като парламентарист, моля като първа стъпка да подпишете 
призива за ПАООН. Присъединете се към Кампанията и помогнете да се увеличи 
подкрепата за ПАООН по света.
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Международна петиция за създаване на
Парламентарна Асамблея на ООН

Човечеството е изправено пред задачата да осигури оцеляването и 
благосъстоянието на бъдещите поколения, както и съхраняването на съобразените 
с природата основи на живота на Земята. Ние сме убедени, че за да се справим 
с главните проблеми като социалното неравенство, разпространението на 
оръжия за масово унищожение, заплахата от тероризъм или застрашаването на 
глобалните екосистеми, всички човешки същества трябва да обединят своите 
усилия.

С цел осигуряване на международно сътрудничество, гарантиране на 
признаването и укрепването на легитимността на ООН, както и на увеличаването 
на капацитета й да действа, хората трябва да бъдат по-ефективно и пряко да 
бъдат включени в работата на ООН и нейните международни организации. 
Трябва да им бъде позволено да участват по-добре в дейностите на ООН. Ето 
защо ние препоръчваме постепенно осъществяване на демократичното участие 
и представителство на глобално ниво.

Ние предвиждаме създаването на консултативна Парламентарна Асамблея 
на ООН като задължителна стъпка. Като не правим необходима промяната  на 
Устава на ООН на първо време, една важна връзка между ООН, организациите 
от системата на ООН, правителствата, националните парламенти и гражданското 
общество може да бъде постигната чрез такава асамблея.

Такава асамблея не само би била една нова институция, като глас на гражданите. 
Асамблеята ще бъде проява и средство за променено съзнание и разбиране на 
международната политика. Асамблеята би могла да бъде политически катализатор 
за по-нататъшно развитие на международната система и международното право. 
Тя би могла също да допринесе съществено за капацитета на ООН да реализира 
нейните високи цели и да повлияе на глобализацията по позитивен начин.

Парламентарната Асамблея на ООН би могла първоначално да бъде съставена 
от членове на национални парламенти. Стъпка по стъпка, трябва да й бъдат 
осигурени истински права на информация, участие и контрол по отношение на 
ООН и организациите от системата на ООН. На по-късен етап Асамблеята би 
могла да бъде пряко избираема.

Ние призоваваме ООН и правителствата на нейните държави-членки да 
създадат Парламентарна Асамблея в ООН. Ние се обръщаме към всички 
организации, хората, които взимат решения и гражданите, които са 
ангажирани с общия международен интерес да подкрепят този призив.
Да, аз подкрепям петицията и съм съгласен моята подкрепа да бъде 
оповестена публично:
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Подпишете и пратете по пощата: гр. София, 1000, пощенска кутия 945
Подпишете и пратете по факс на: +49 (0) 30-920 372 299
Подпишете в интернет: попълнете формата на http://en.unpacampaign.org/endorse/

Пълно име: ______________________________________  Дата: ____________________

Организация (при възможност): _____________________________________________

Адрес:  ________________________________________________________________

Телефон: ________________________  E-Mail: _________________________________
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