
[Petante al United Nations Security Council (Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj)] 
 

Adoptu Rezolucion pri Junularo, Paco kaj Sekureco 
 

United Network of Young Peacebuilders (Unuiĝinta Reto de Junaj Paco-konstruantoj) 
 
Junaj homoj estas ŝanĝo-farantoj en regionoj tuŝitaj de konflikto en la tuta 
mondo, tamen al ilia laboro ofte mankas subteno kaj agnosko. Ekzistas pli ol 
unu miliardo da junuloj ĉirkaŭ la mondo, el kiuj proksimume 600 milionoj vivas 
en konflikto-tuŝitaj areoj. 
 
Junuloj estas la plimulto de la loĝantaro en plimulte da landoj tuŝitaj de armita 
konflikto, kaj la Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj agnoskas, ke 
ili estas misproporcie tuŝitaj de perforta konflikto. Malgraŭ tio, al la junularo ne 
estas donita la ŝanco por engaĝiĝo ĉe decidantoj pri aferoj de paco kaj 
sekureco. 
 
Se junuloj restas ekskluzivitaj de nacia kaj internacia klopodoj pri konstruado de 
paco, perforta ekstremismo kaj nestabileco restos minaco por ĉiuj sektoroj de la 
socio. La plej efika maniero por kontraŭstari ekstremismajn movadojn estas 
doni al la junularo signifajn eblecojn fari la diferencon kaj pozitive kontribui. 
 
La Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj povas ludi gravan rolon en la kreo de 
spaco por signifa partopreno kun la celo certigi, ke junularo havu aliron al landaj 
registaroj kaj internaciaj organizoj. Kiel la grupo taskigita por konservi pacon kaj 
sekurecon, nur pere de la Sekureca Konsilio povas la internacia komunumo 
montri sian devontiĝon inkluzivi junularon kiel ŝlosilan aganton por laboro al 
daŭrigebla paco. 
 
Ni volas, ke la Sekureca Konsilio rekonu, ke junuloj estas esencaj partneroj por 
paco. Rezolucio de la Sekureca Konsilio pri junularo, paco kaj sekureco estas 
bezonata por certigi, ke tiu granda sektoro de la socio estos inkluzivita en la 
antaŭenigo de paco de la loka al la internacia nivelo. 
 
Kreskanta kvanto da evidentoj pruvas, ke, kiam alfrontante perforton kaj 
konflikton, la plimulto de la gejunuloj ludas aktivajn kaj valorajn rolojn kiel 
agentoj de pozitiva kaj konstrua ŝanĝo. Fakte multaj tion jam faras, sed ili faras 
sen granda subteno de ŝlosilaj naciaj kaj internaciaj agantoj. Partopreno de 
junaj viroj kaj junaj virinoj en paco-konstuado estas grandparte neekspluatata 
rimedo. 
 
Bonvolu subskribi nian peticion vokantan la Sekurecan Konsilion de Unuiĝintaj 
Nacioj adopti rezolucion, kiu elstarigas kaj apogas junulojn agi kiel pozitivaj 
agentoj en konstruado de paco kaj sekureco. 
 
Por pli scii pri la kampanjo por Junularo, Paco kaj Sekureco kaj vidi la laboron, 
kiun junuloj jam faras pri tiuj temoj, vizitu nian retejon (anglalingve). 
 
Por pliaj informoj pri la rolo de junularo en paco-konstruado, vizitu la paĝon de 
Devex’s Youth Will (anglalingve). 
 



 LETERO AL
 
United Nations Security Council (Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj) 
 

Junaj paco-konstruantoj estas tre efikaj trafe agadi ekde la plej 
fundamenta nivelo. Tamen, kvankam estas tiom da junulara iniciatoj 
operaciantaj ĉirkaŭ la mondo por estigi daŭrigeblan pacon, estas 
manko de subteno de supre. 
 
Junularo formas grupon de pli ol miliardo da homoj, 600 milionoj el 
kiuj vivas en perforto- kaj konflikto-tuŝitaj areoj. Malgraŭ la vundebleco 
de junularo, la nuntempa junulargvidata paco-konstrua laboro kaj ilia 
potencialo, ekzistas neniu internacia kadro, kiu kunigas tiujn areojn 
por ekhavi la plej fortan eblan trafon. 
 
La Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj devas adopti rezolucion pri 
Junularo, Paco kaj Sekureco, kiu egale rekonas kaj apogas junulojn en 
konstruado de paco kaj protektas junularon kiel vundeblan grupon de 
socio en situacioj de konflikto. 
 
Sen la signifa inkluzivo de junularo en decidofaraj procedoj kaj la 
efektivigo de paclaboro ĉirkaŭ la mondo ne eblas por ni minimumigi 
disvastiĝon de perforto kaj konstrui daŭrigeblan pacon. 
 

 
Tiu dokumento estas traduko en Esperanton de peticio gvidata de UNOY en la retejo 

https://www.change.org/ farita de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – TEJO.  

 

This document is a translation into Esperanto of a petition led by UNOY on the website 

https://www.change.org/ made by the World Esperanto Youth Organization – TEJO. 


