October 13, 2016
Mr. President of the General Assembly,
Mr. Secretary-General,
Excellencies,
Ladies and gentlemen,
When I heard the Security Council’s decision to recommend me to the General Assembly, my
feelings could be described by just two words:
gratitude and humility.
It is with the same gratitude and humility that I stand before you today, now joined by a profound
sense of responsibility. I am grateful, first of all, to the General Assembly and the Security
Council for entrusting me with the position of Secretary-General of the United Nations.
I am also grateful for the transparency and openness of the selection process and to the many
competent, thoughtful and dedicated candidates who came forward. I believe this process means that
the true winner today is the credibility of the UN. And it also made very clear to me that, as
Secretary-General, having been chosen by all Member States, I must be at the service of them all
equally and with no agenda but the one enshrined in the UN Charter.
I am fully aware of the challenges the UN faces and the limitations surrounding the SecretaryGeneral. The dramatic problems of today’s complex world can only inspire a humble approach –
one in which the Secretary-General alone neither has all the answers, nor seeks to impose his views;
one in which the Secretary-General makes his good offices available, working as a convener, a
mediator, a bridge-builder and an honest broker to help find solutions that benefit everyone
involved.
Excellencies,
Ladies and gentlemen,
Over the last 10 years, I have witnessed, first hand, the suffering of the most vulnerable people on
earth. I have visited war zones and refugee camps where one might legitimately ask: what has
happened to the “dignity and worth of the human person”? What has made us immune to the plight
of those most socially and economically underprivileged? All this makes me feel the acute
responsibility to make human dignity the core of my work- and I trust, the core of our common
work.
This also underscores the importance of gender equality. I have long been aware of the hurdles
women face in society, in the family and in the workplace just because of their gender. I have
witnessed the violence they are subject to during conflict, or while fleeing it, just because they
are women. I have tried to address this through every public office I have ever held. The protection
and the empowerment of women and girls will continue to be a priority commitment for me.
I have faith in the United Nations because I believe in the universal values its stands for: peace,
justice, human dignity, tolerance and solidarity. Based on these values, I believe that diversity in all
its forms is a tremendous asset, and not a threat; that in societies that are more and more multiethnic, multi-cultural and multi-religious, diversity can bring us together, not drive us apart.
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Пане Президенте Генеральної Асамблеї,
Пане Генеральний секретар,
Ваші Високоповажності,
Пані та панове,
Коли я дізнався про рішення Ради Безпеки рекомендувати мене Генеральній Асамблеї, мої
почуття можна було виразити двома словами: вдячність і смиренність.
З тими ж почуттями вдячності і смиренності я стою перед вами сьогодні, до яких додалося і
глибоке відчуття відповідальності. Я вдячний, перш за все, Генеральній Асамблеї та Раді
Безпеки за те, що довірили мені посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй.
Я також відзначаю прозорість і відкритість процесу відбору та вдячний багатьом
компетентним, вдумливим і відданим кандидатам-учасникам. На моє переконання, такий
процес означає, що саме довіра до ООН є сьогодні справжнім переможцем. Також мені стало
цілком зрозумілим, що як Генеральний секретар, обраний усіма державами-членами, я маю
слугувати їм усім на рівних засадах та з жодним іншим порядком денним ніж той, що
закріплений в Статуті ООН.
Мені добре відомі виклики, що постають перед ООН, та рамки, в яких має діяти Генеральний
секретар. Драматична проблематика нинішнього складного світу вимагає лише
поміркованого підходу до її розв’язання. Відтак, Генеральний секретар сам по собі не має
відповідей на всі питання і не намагається нав'язувати свої погляди; Генеральний секретар
робить доступною структури ООН, працюючи як посередник, медіатор, зв’язуюча ланка чи
чесний брокер, щоб допомогти віднайти рішення, які б задовольнили кожного.
Ваші Високоповажності,
Пані та панове,
Упродовж останніх 10 років я на власні очі бачив страждання найбільш незахищених людей
на землі. Я відвідував військові зони та табори біженців, де можна було б обґрунтовано
запитати: що сталося з «гідністю та цінністю людської особистості»? Що сформувало в нас
байдужість до страждань тих, хто є найбільш соціально та економічно вразливими? Все це
змушує мене відчувати гостру потребу в тому, щоб питання людської гідності були наріжним
каменем моєї роботи і – я вірю – основою нашої спільної діяльності.
Це також виокремлює важливість ґендерної рівності. Я здавна знав про перешкоди, з якими
стикаються жінки в суспільстві, в сім'ї та на робочому місці саме через стать. Я був свідком
насильства, якому вони піддаються в умовах конфлікту, або коли вони втікають від нього
лише тому, що вони є жінками. Я намагався втручатися у вирішення цих проблем на усіх
державних посадах, які коли-небудь обіймав. Захист і розширення можливостей жінок та
дівчат і надалі залишатимуться пріоритетними для мене завданнями.
Я вірю в Об'єднані Нації, тому що вірю в універсальні цінності, за які Організація виступає:
мир, справедливість, людська гідність, толерантність та солідарність. Виходячи з цих
цінностей, я вважаю, що різноманітність у всіх її проявах – це величезний актив, а не загроза,
що в суспільствах, які стають дедалі багатонаціональнішими, багатокультурнішими і
багаторелігійнішими, відмінності можуть об'єднувати нас, а не розділяти.

