Poročilo s tekmovanja WIMUN 2015 in strokovne ekskurzije v New Yorku
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v sestavi Matic Burkeljc,
Veronika Cukrov, Jan Marčič Maruško, Maks David Osojnik, Gal Šumak
Pečenko, Domen Turšič in Brina Žitnik, pod mentorstvom doc. dr. Vasilke
Sancin, se je med 9. in 15. novembrom v New Yorku udeležila svetovnega
tekmovanja World International Model United Nations (WIMUN) 2015 v
simulaciji postopkov organov Organizacije Združenih narodov. Med
skupno več kot 50 ekipami ter več kot 500 udeleženci s celega sveta je
ekipa prejela največ individualnih nagrad v posameznih odborih in tako
osvojila tudi najprestižnejšo nagrado za najboljšo delegacijo WIMUN 2015
Secretary-General Award. Člani ekipe so v okviru neposrednih priprav na
tekmovanje v New Yorku srečali tudi z zaposlenimi v OZN, na Stalnih
predstavništvih Republike Slovenije in Republike Čile pri OZN in se
udeležili strokovne konference na Pravni fakulteti Univerze Columbia
(Columbia Law School)

Tekmovanje, v organizaciji World Federation of United Nations Assocations, s
podporo Pisarne za javno diplomacijo OZN je letos prvič potekalo na sedežu
Združenih narodov v New Yorku. Gre za simulacijo postopkov delovanja
organov Organizacije Združenih narodov, ki se od vseh tovrstnih tekmovanj
najbolje približa dejanskemu delovanju OZN. Sestavljeno je iz predhodne
priprave pisnih stališč države o obravnavani problematiki (t.i. Country reports)
ter nato še obsežnih ustnih predstavitev stališč in argumentov zastopanih držav,
čemur sledi serija pogajanj s predstavniki ostalih držav članic ter končno pisanje
resolucije. Tako pisna kot ustna faza tekmovanja je potekala v angleškem jeziku.
Letošnje tekmovalne tematike so obsegale štiri sklope aktualnih vprašanj
mednarodnega prava in mednarodnega sodelovanja s posebnim poudarkom na
razvojni agendi po letu 2015. Prvi odbor Generalne skupščine Organizacije
Združenih narodov je obravnaval problematiko lahkega orožja in osebne
oborožitve, drugi odbor se je ukvarjal z vprašanjem spodbujanja učinkovitega
ekonomskega razvoja držav v razvoju brez dostopa do morja, šesti odbor je
obravnaval temo vzpostavitve vladavine prava na nacionalni in mednarodni
ravni, Varnostni svet pa je obravnaval situacijo v Demokratični Republiki Kongo.
V ponedeljek, 9. Novembra 2015, je ekipa najprej obiskala Stalno predstavništvo
Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, kjer nas je sprejel veleposlanik – stalni
predstavnik nj. eksc. Andrej Logar in nam uvodoma predstavil delovanje
predstavništva in pojasnil vlogo slovenske diplomacije v mednarodni skupnosti.
Temu je sledil pogovor z namestnikom stalnega predstavnika, g. Matejem
Marnom, ki je tekmovalcem podrobneje predstavil delovanje različnih organov

OZN, zlasti pa odgovoril na številna strokovna vprašanja študentov v povezavi z
njihovimi tekmovalnimi temami.
Sledil je pogovor z gospo Gladys Mutangandura, predstavnico za ekonomska
vprašanja v Ekonomski komisiji OZN za Afriko, ki nam je predstavila specifične
ekonomske in socialne vidike držav v razvoju, ki nimajo dostopa do morja.
Temu je sledila predstavitev in pogovor z gospo Jane Anttila, svetovalko za
vprašanja tretjega odbora Generalne skupščine OZN, katere delo je tesno
povezano tudi s preučevanjem vladavine prava na ravni mednarodnih
organizacij in nacionalnih držav.
V popoldanskih urah je ekipa obiskala Stalno predstavništvo Republike Čile, kjer
je sledil pogovor z gospo Belen Sapag, politično svetovalko za problematiko
Demokratične republike Kongo v Varnostnem svetu.
V torek, 10. novembra, se je ekipa na Columbia Law School udeležila Konference
o mednarodnih naložbah, ki sta jo v okviru Centra za trajnostni razvoj že deseto
leto zapored organizirali Columbia Law School in Earth Institute, ki deluje v
okviru te univerze. Konferenca pod imenom “Preoblikovanje gospodarskega
upravljanja v obdobju trajnostnega razvoja” je bila osredotočena na vlogo
mednarodnih investicijskih pogodb (IIA) pri mednarodnem gospodarskem
upravljanju. Mednarodne investicijske pogodbe so bile prikazane tudi v okviru
ciljev trajnostnega razvoja in večstranskih prizadevanj za financiranje razvoja.
Panelne diskusije so potekale pod vodstvom Jeffrey Sachsa, direktorja Earth
Institute in Posebnega svetovalca Generalnega sekretarja OZN za milenijske
razvojne cilje.
V večernih urah je na sedežu OZN sledila uvodna slovesnost in uvodna plenarna
seja tekmovanja WIMUN 2015. Tekmovalce je posebej za to priložnost s pisnim
in video sporočilom naslovil Generalni sekretar OZN, Ban Ki-moon.
V sredo, 11. novembra, je najprej potekala predstavitev odborov in njihovih vodij
kot glavnih ocenjevalcev dela tekmovalcev. Na seji so tekmovalci spoznali druge
predstavnike držav, nato pa so se v manjših skupinah dogovorili ter razpravljali,
v katere politične in geografske skupine OZN bi se lahko povezali. Spoznali so
tudi način in obliko debat, ki potekajo v OZN, prav tako pa so izvedeli, kateri
predlogi so v uporabi v delu odborov OZN. Konferenca se je nadaljevala s
predavanjem dolgoletnega sodelavca OZN Billa Yotiva, ki je v podrobnem
predavanju predstavil specifike, statistike, poudarke dejanskega postopka ter
prakse, ki se je ustalila v odborih OZN.

V četrtek, 12. novembra, so tekmovalci nadaljevali s predstavitvami in
delavnicami postopka dela OZN, s pisanjem in spreminjanjem osnutkov resolucij.
Popoldne so začeli z uvodnimi nagovori delegatov, kjer so predstavili stališča,
argumente in predloge zastopanih držav. Sledila je razdelitev po političnih in
regionalnih skupinah, v katerih je vsaka izmed njih prek pogajanj uskladila svoja
stališča in pripravila svoj predlog osnutka končne resolucije, nato pa je sledilo
pogajanje predstavnikov različnih skupin z namenom priprave končnega
osnutka resolucije, ki bi jo bile vse države članice pripravljene sprejeti in tako
doseči konsenz.
Petek, 13. november, je bil zadnji dan dela v odborih. Sprva so potekale
neformalne debate znotraj političnih skupin v kombinaciji s srečanji njihovih
predstavnikov, ki so združevali nastajajoče osnutke resolucij. Če so se sponzorji
resolucije s predlaganimi spremembami strinjali že med formalno obravnavo
dokumenta, se je slednje lahko že takoj vključilo v končni osnutek. Nedorečene
spremembe se je nato po pregledu celotnega dokumenta znova obravnavalo v
neformalni debati. Poglobljeno vsebinsko razpravljanje o spremembah med
formalno obravnavo ni bilo dovoljeno, pomembna je bila zgolj jasnost predlogov
o spremembah. Seje odborov so potekale, dokler niso bile resolucije v vseh
uspešno sprejete s konsenzom.
V soboto, 14. novembra, je sledila zaključna plenarna seja in slovesnost, ki sta se
odvijali v dvorani Generalne skupščine OZN. Na plenarni seji smo s konsenzom
sprejeli resolucije vseh odborov in s tem zaključili tekmovalni del. Na zaključni
slovesnosti nas je nagovoril podsekretar OZN, Jan Eliassion ter soustanovitelj
Organizacije Best Delegate, Kevin Felix Chan. Po nagovorih predsedujočih
posameznih odborov in njihovih sekretarjev so se podelile nagrade najboljšim
delegatom in najboljšim delegacijam.
Tudi letos (kot že lani v Rimu na sedežu Organizacije ZN za kmetijstvo in
prehrano) je ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani osvojila skupno prvo
nagrado za najboljšo delegacijo, WIMUN Secretary-General Award. Nagrada je
podeljena tisti delegaciji, ki osvoji največje število individualnih nagrad, kar je še
posebno velik uspeh glede na majhno število članov ekipe, ki je bila sestavljena iz
zgolj sedmih študentov (za razliko od nekaterih delegacij, ki so štele tudi več kot
dvajset tekmovalcev). Vsak član delegacije Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
je v svojem odboru prejel nagrado. Za prejetje nagrade je potrebno izkazati
nadpovprečne retorične, akademske in pogajalske sposobnosti, ki so ključne za
dosego konsenza v množici nasprotujočih si idej, pogledov in geopolitičnih
interesov držav.

