
АПФ, 5/1993 - Гордана Илић-Попов, Међународни форум ’’Млади лидери предизазовима21. века”, Пекинг, HP Кина, 26.08-2.09.1993. (стр. 601-602)3. Процедуралне гаранције ради заштите и безбедности сведока морају ce одмах успоставити.4. Оптуженима ce морају обезбедити пуне правне гаранције, y складу са конвенцијама о међународном хуманитарном праву и заштити људских права.5. Суд мора служити реафирмацији и јачању начела владавине права. Дакле, прави и морални кредибилитет Суда не сме бити жртвован поли- тичким интересима. Сврха Суда треба да буде спречавање даљих катастрофа које су задесиле народе и нације тог подручја и света.6. Невладине организације, научници и експерти за људска права из држава са територије бивше Југославије, треба да имају одговарајуће улоге y односу на рад Суда. У овом циљу, учесници Конференције изражавају своју спремност да допринесу раду Суда.7. У циљу решавања спорова y вези с накнадом штете, треба основати један међународни орган који би помогао жртвама ратних злочина.8. Како би ce утицало на благовремен и ефикасан рад Суда, учесници Конференције y Фрибургу наставиће да раде на реализацији изнетих ста- вова и y ту сврху основаће посебну радну групу”.
др Стеван Лилић

МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ ’’МЛАДИ ЛИДЕРИ ПРЕД ИЗАЗОВИМА 21. ВЕКА”, Пекинг, HP Кина, 26.08. - 2.09.1993. годинеДелегација Београдског универзитеа y саставу проф. Слободан Ун- 
ковић. проф. Ђорђе Пауновић, мр Гордана Илић-Попов и ДеЈан Шошкић боравила je недавно y HP Кини, на Међународном форуму који je органи- зовала Сасакава фондација за мир из Јапана, y сарадњи са Министарством за образовање HP Кине, Удружењем за међународне пријатељске контакте HP Кине и Пекиншким универзитетом. На овој међународној конференцији присуствовало je око 300 учесника из 35 земаља са свих континената. Тема скупа била je ’’Улога младих талената y оквиру промена које ce очекују y 21. веку”. Поред тога, Форум je, свакако, био и јединствена прилика за развијање пријатељства између младих последипломаца и истраживача који су y Пе- кинг дошли с намером да чују различита размишљања о питањима и проблемима с којима ce данас суочава светска заједница. Одређено време посвећено je, такође, и разговорима о тзв. SYLFF програму (Sasakawa Young Leaders Fellowship Found), y циљу његовог даљег унапређења и развоја. Сти- пендисти су подржали идеју да ce формира компјутерска мрежа података која би омогућила брзу и ефикасну размену информација између универ- зитета укључених y SYLFF програм и, посебно, између самих стипендиста, што би знатно олакшало компаративна и интердисциплинарна истражи- вања различитих тема.Сасакава фондацију основао je пре 30 година јапански индустријалац, 
Ryoichi Sasakawa, држећи ce креда: ”Свет je једна породица: Сви људи, без обзира y ком делу Земљине кугле су рођени и на којим просторима живе, су браћа и сестре”. Поред неколико десетина пројеката различите садржине (нпр. интеракција економије и безбедности државе, развој и заштита животне средине, размена ЛјУДИ и информација, учење Јапанског језика и културе, и др.), од 1987. године основан je и Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund, чији je главни циљ био да, пружајући финансијску независ- 
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АПФ, 5/1993 - Гордана Илић-Попов, Међународни форум "Млади лидери предизазовима 21. века". Пекинг, HP Кина, 26.08-2.09.1993. (стр. 601-602)ност, омогући талентованим и способним младим људима широм света да објективно и непристрасно врше своја истраживања y различитим облас- тимадруштвених и хуманитарних наука, те дасвојим знањем, доследношћу и младалачким ентузијазмом помогну даљи развој светске заједнице. Београдски универзитет имао je ту част да ce нађе међу првима од укупно 50 признатих светских универзитета y SYLFF програму.Тродневни Конгрес, одржан y периоду од 27-29. августа 1993. године, радио je y пленуму и кроз девет радних група y којима су ce разматрали проблеми скономског, социјалног и културног развоја, затим питања из области међународне трговине и финансија, заштита животне средине. међународна безбедност, развој породице и положај жене y савременом друштву, етничке и културнеразлике међу појединим региони.ма, a једна од група била je посвећсна унапређењу универзитетског образовања. Деле- гација Београдског универзитета имала je запажено учешће на секцијама које су ce бавиле питањима међународне сигурности и безбедности, као и развојем и међупародном трговином и финансијама, и то посебно y оквиру расправа о решавању иробле.ма y бившој Југославији. Ово je за представнике из наше земље била изузетна прилика да y равноправном дијалогу и кроз академске разговоре, вођене са колегама из целогсвета, покушају да објасне врло сложене односе на простори.ма бивше Југославије.Дискусије које су ce водиле y оквиру радних секција омогућиле су размену идеја и знања. Уз го. поједина питања у оквиру теме осветљавана су са различитих асиеката и из разиих углова посматрања. Чини ce да je управо такав начин рада, ослобођен строгих и крутих стандарда, дијалог y којем су учествовали и студенти и професори из Северне и Латинске Америке, Европе, Азије, Аустралије и Африке. они којима je одабрана тема била врло блиска области чијим ce истраживањем иначе баве, али и они који су о појединој теми и.мали само одређена предзнања, омогућио je учес- ницима Конгреса да сазнају много тога новог о другим економијама, кул- турама, религијама, традицији и, уопште, о различитим системима вредности.По окончан.у радног дела Форума организован je обилазак неких нај- познатијих културно-историјских места y земљи-домаћину, што je учес- ницима скупа пружило могућност да боље упознају ову, по много чему, спеиифичну источну цивилизацију. Тако су учесници Конгреса посетили чувениTian An Men Square и Забрањени град y Пекингу, као и Кинески зид. Поред тога, учесници Форума су неколико дана боравили y граду Xi’an, y источном делу ссверозападне Кине, око 2000 к.м од Пекинга. Боравак y овом граду омогућио нам je да видимо бројна историјска и археолошка богатства и особености кинеске цивилизације, при чему нарочито издвајамо чувену историјску гробницу глинених војника, затим пссету Историјском, као и Етнографском музеју y засеоку Банпо надомак Xi’ana, обилазак Пагоде из времена Танг династије и др.Форум младих лидсра y Пекингу, y организацији Сасакава фондације за мир из Јапана, био je изузетан и јединствен доживљај за све његове учеснике. Учешће близу ЗОО делегата из 35 земаља широм света, свакодневно дружење са младима из земаља са различитом традицијом, обичајима, као и других политичких и верских убеђења, представља богато и велико живот- но искуство. Окупљања младих талентованих људи, попут овог y Пекингу, имају, без сваке сумње, огроман значај y успостављању светског мира, на- претка и општег прогреса и могу на најбољи начин да омогуће непосредно превазилажење разлика између различитих политичких, економских и дру- штвених система.
мр Гордана Илић - Попов
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