Доброго дня, шановні організатори та учасники цього важливого заходу - науковопрактичної конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин».
Насамперед, дозвольте передати вітання всім учасникам конференції від Першого
Президента України, Голови Української Ради Миру Леоніда Макаровича Кравчука, власне при
ньому створювалися сучасні зовнішньо-політичні інституції, в тому числі Міністерство
закордонних справ.
Тематика конференції передбачає участь фахівців, професіоналів - міжнародників, тож
приємно відзначити присутність надзвичайних і повноважних послів України, представників
громадських організацій, в тому числі міжнародних, людей які фахово розуміються на зазначеній
темі.
На жаль, на сьогодні фаховість деяких спеціалістів залишає бажати кращого і найголовніше
завдання вищих закладів освіти – виховання та навчання професіоналів своєї справи.
Зважаючи на тему конференції хотілося б підкреслити важливість питання співпраці
громадських організацій з державними інституціями, зокрема зовнішньо-політичними, про що
згадували шановні В. Д. Хандогій та В. І. Цибух.
Українська Рада Миру має великий досвід міжнародної діяльності: робота з неурядовими,
муніципальними, благодійними організаціями інших країн, представництвами української
діаспори, державними установами. Аналізуючи діяльність Ради Миру, де я безпосередньо
працюю більше 25 років, можна зробити висновки, що співпраця громадських організацій з
державними структурами, впливом яких не можна нехтувати, дає позитивні результати щодо
розвитку міжнародних відносин.
На жаль, інколи спілкуючись з Міністерством закордонних справ України, посольствами
України за кордоном, громадські організації не завжди отримують підтримку державних
представництв, оскільки посольства вважають, що тільки вони є представниками України на
міжнародній арені. Це помилкова точка зору і яскравим прикладом співпраці з посольствами
України є плідна міжнародна діяльність Української Ради Миру, зокрема, багаторічна
найуспішніша робота з посольством України у Греції протягом 30 років.
Впевнені, що тільки спільна діяльність державних інституцій та громадських організацій на
ниві міжнародних відносин дозволить досягти вражаючих позитивних результатів для України.
Одним з головних питань сьогодення є фахове навчання та виховання молоді, яка є навіть
не завтрашньою, а сьогоднішньою дійсністю нашої країни. Приємно відзначити, що нинішнє
покоління сміливе і рішуче, має свою думку, свої переконання, активно бере участь у всіх сферах
громадсько-політичного життя країни, тим самим формуючи новітнє громадянське суспільство
України.
В свою чергу, становлення активної громадянської позиції молоді, її суспільна діяльність, є
основою розвитку сучасної, демократичної, прогресивної нації.
Тільки в поєднанні мудрості, досвіду і молодості можна отримати якісний розвиток
держави.
Дякую за увагу.
Бажаю учасникам конференції плідної роботи, успіхів та натхнення.

