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Міжнародний день миру відзначають 

у всьому світі з 1981 року за 

ініціативи Генеральної Асамблеї 

ООН як день всесвітньої відмови від 

насильства та вогню. 

До 2001 року цей день відзначали 

кожен третій вівторок вересня, у 

день відкриття чергової сесії ООН. 

Проте, у резолюції від 7 вересня 2001 

року Генеральна Асамблея ООН 

прийняла постанову, за якою з 2002 

року святкування «Міжнародного 

дня миру» має проходити кожен рік в 

одну і ту ж дату – 21 вересня. 



Символом міжнародної солідарності 

всіх людей світу є дзвін миру. Його 

було відлито з тих монет, які 

пожертвували діти всіх континентів.  

На дзвоні зроблено напис, який 

проголошує приблизно таке: «Хай 

буде всезагальний мир в усьому світі». 

Щороку цього важливого дня — 

Міжнародного дня миру — люди в 

усьому світі збираються, щоб знову й 

знову підтвердити цю думку, 

вшанувати пам’ять жертв 

непорозумінь і конфліктів, а також 

заявити про власну готовність 

присвятити себе якнайшвидшому 

втіленню в життя давньої мрії 

людства. А мета ця — побудова 

більш безпечного та більш 

справедливого світу.  



Тема 2019 року: 
Боротьба зі зміною 

клімату заради миру 

Кожен рік День миру присвячений 

певній темі.  



Це гасло 
підкреслює 
важливість 
боротьби зі 
зміною 
клімату як 
засобу  

збереження і підтри-мання миру на всій планеті. 

Зміна клімату представляє очевидну загрозу для 
миру і безпеки на землі. В результаті стихійного 
лиха відбувається переміщення втричі більшого 

числа людей, ніж через конфлікти: мільйони 
людей змушені залишати свої будинки в 

пошуках безпечного місця для життя. Засолення 
води і врожаю загрожує підірвати продовольчу 
безпеку і чинить все більш негативний вплив на 

здоров'я населення. Зростання напруженості, 
пов'язаної з розподілом ресурсів і масовим 

переміщенням людей, зачіпає всі країни і всі 
континенти. 



Досягти миру можна лише за умови 

прийняття конкретних заходів, 

спрямованих на боротьбу зі зміною 

клімату. 

Напередодні Міжнародного дня миру 21 

вересня Організація Об'єднаних Націй 

закликає всіх вжити заходів по боротьбі зі 

зміною клімату. Відгукнутися на цей 

заклик під силу кожному: можна 

вимкнути світло, скористатися 

громадським транспортом або провести 

просвітницьку роботу в своєму колі. 

«Наші цілі досяжні, 

але необхідні рішення, 

політична воля і 

політика, спрямована 

на перетворення, щоб 

ми могли жити в мирі 

зі своїм кліматом». -  
Генеральний секретар Антоніу 

Гутерріш, 15 травня 2019 року. 
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