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23 stycznia Litwa wszczęła dyskusję członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i przedstawicieli ONZ na
temat roli praw człowieka w oenzetowskich misjach pokojowych.

„Obecnie prowadzone misje pokojowe ONZ składają się z wielu komponentów – poczynając od
fizycznej ochrony ludności cywilnej w strefie konfliktu i kończąc na umacnianiu instytucji państwowych,
by mogły one we własnym zakresie zapewnić pokój i sprawiedliwość w kraju. Ochrona i umacnianie
praw człowieka są jednymi z podstawowych elementów misji pokojowych. Konflikt jest nieunikniony
wszędzie tam, gdzie dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka" – podczas dyskusji oświadczyła
stała przedstawiciel Litwy w ONZ ambasador Raimonda Murmokaitė.

Szefowie komórek odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka działających przy misjach ONZ na
Haiti, w Mali, Afganistanie i Libii podkreślili, że zapewnienie praw człowieka jest nieodłączną częścią
ochrony ludności cywilnej. Omawiając praktyczne aspekty swojej działalności przedstawiciele ONZ
oświadczyli, że bardzo ważne jest wyraźne odzwierciedlenie zagadnień związanych z prawami
człowieka w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa i zapewnienia, by mandaty misji pokojowych były jak
najbardziej konkretne. Uczestnicy dyskusji zaznaczyli ponadto, że zapobieganie aktom łamania praw
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człowieka często bywa jednym z najważniejszych sposobów rozstrzygania konfliktu, podkreślili
konieczność zaangażowania misji do zapewnienia, by przestępcy ponosili odpowiedzialność za swoje
haniebne czyny.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. praw człowieka Ivan Šimonović powiedział, że doradcy ds.
praw człowieka do strefach objętych konfliktem powinny docierać jak najszybciej, by uchronić przed
masowością łamania praw człowieka.

Litewska stała misja w ONZ dyskusję tę zorganizowała mając na celu omówienie praktycznych
sposobów wzmocnienia komponentu praw człowieka podczas pełnienia misji pokojowych oraz dążąc
do poszukiwania nowych sposobów, jak Rada Bezpieczeństwa mogłaby jeszcze bardziej przyczynić
się do ochrony praw człowieka.

Prawa człowieka oraz ochrona ludności cywilnej na terenach objętych konfliktem są priorytetami Litwy
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Na okres 2014-2015 Litwa została wybrana członkiem niestałym Rady Bezpieczeństwa ONZ.
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