
Українська делегація на засіданні Генеральної Асамблеї ООН

ООН ЗАКЛИКАЮТЬ ПРОТИДІЯТИ 
"СИНДРОМУ ВТОМЛЕНОСТІ 

ВІД ЧОРНОБИЛЯ"
Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй не піддаватися хворобі, 

яку ЗМІ назвали "синдромом втомленості від Чорнобиля". Цей заклик -  
відповідь на пропозицію ряду ключових країн-учасниць ООН щодо пере
несення розгляду чорнобильської проблематики з порядку денного Гене
ральної Асамблеї на рівень одного з комітетів ООН.

Позиція України була висловлена 
головою комітету Верховної Ради з 
питань екологічної політики Ген- 
надієм Руденком, який очолив 
офіційну делегацію України, що в 
жовтні 2003 року прибула до штаб- 
квартири ООН у Нью-Йорку для 
участі у  роботі Асамблеї. До складу 
делегації входив директор-коорди
натор Чорнобильського центру 
Євген Гарін.

Виступаючи на пленарному 
засіданні з питань гуманітарної та 
надзвичайної допомоги, Геннадій 
Руденко знову привернув увагу до 
наслідків чорнобильської аварії, які 
успадкувала Україна. Чорнобиль — 
це 3,5 мільйони постраждалих від 
катастрофи, більше третини з яких 
— діти. Соціально-економічні 
наслідки чорнобильського лиха і йо
го вплив на навколишнє середови
ще відчуватимуться ще багатьма 
прийдешніми поколіннями. Голова 
української делегації підкреслив не
обхідність збереж ення чорнобиль
ської проблематики на порядку ден
ному Генасамблеї, відмітив не
обхідність виконання міжнародних 
зобов'язань усіма сторонами, при
четними до прийняття важливого

політичного рішення щодо Чорно
биля. Коментуючи ситуацію, Євген 
Гарін додав, що перенесення розг
ляду чорнобильського питання на 
рівень одного з комітетів ООН по
тягне за собою небаж ану зміну 
відношення ряду країн до цих проб
лем, що в свою чергу суттєво посла
бить міжнародну підтримку в цьому 
напрямку.

Після ряду дискусій на пленарному 
засіданні 58-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН підтверджено, що 
чорнобильське питання буде вклю
чено на розгляд порядку денного 
наступної Асамблеї. Чи вдасться 
українським дипломатам зберегти 
його в такому статусі й надалі — 
покаже час. Існує певний ризик, що 
багаторазове внесення Чорнобиль
ських проблем до основного поряд
ку денного може призвести до "син
дрому втомленості від Чорнобиля" у 
країн-учасниць. Але жоден не пови
нен забувати, що за цим пунктом 
криються незліченні страждання й 
труднощі народу України та інших 
країн, спричинені найстрашнішою 
ядерною катастрофою мирного 
часу.

"Асамблея підкреслює 
необхідність 
скоординованого 
міжнародного 
співробітництва в галузі 
вивчення наслідків 
Чорнобильсько ї  
катастрофи, зокрема, 
шляхом ефективної 
роботи Міжнародної 
дослідницької та 
інформаційної мережі 
по Чорнобилю, 
Чорнобильського 
форуму, Міжнародного 
Чорнобильського 
центру з проблем 
ядерної безпеки, 
радіоактивних відходів 
та радіоекології, а 
також інших 
дослідницьких центрів 
більшості
постраждалих країн та 
пропонує державам - 
членам та всім 
зацікавленим сторонам 
взяти участь у  їхній 
діяльності."

"Асамблея вітає 
рішення голів держав 
СНД оголосити 26 квітня 
Міжнародним днем 
пам'яті жертв 
радіаційних аварій та 
катастроф у  кра їнах- 
учасницях СНД та 
пропонує їм  відзначати 
цей Міжнародний день 
та проводити відповідні 
заходи на пам'ять 
жертв радіаційних 
аварій та катастроф та 
більш активно 
інформувати населення 
про їх наслідки для 
здоров'я людей та 
довкілля в усьому світі."

(З резолюції 
58-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН,
17 грудня 2003 року)


