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Only Peace Will Do
Den Höchstadter appell for fred
Den Höchstadter appell for fred ble oppstilt i anledning av 1000-årsfesten til vår by med
tanker fra barn og ungdom. Vi er overbevisst at krig og andre farlige konflikter kan bli
forhindret hvis man følger alle punkter i denne appellen.
§1: De menneskelige verdighet og rettigheter
Alle mennesker har like rettigheter. Vi respekterer og akter alle mennesker uansett
opprinnelse og religion. Vi spotter ikke noen, ler ikke over andre og ekskludere ingen.
§2: Menneskers basisbehov
Vi vil gjøre en innsats for at alle mennesker får nok vann, mat, en leilighet og
grunnleggende medisiniske forsyning. Også gjøre vi en innsats for rettvis fordeling av
arbeid og lønn.
§3: Utdannelse og kultur
Vi vil hjelpe til at alle barn i verden kan gå på skole. Alle skolene må oppdra til toleranse
og menneskelighet. Vi støtter alle kulturelle stevner som hjelper å tenke om og som
fremmer ønsket til fred. Vi avskyr stevner og leker som glorifiserer krig.
§4: Makt og vold
Alle grupper i samfunnet skal ha muligheten til å bidra demokratisk på politiske
bestemmelser. Makten til politikerne må bare utføres på grunn av kjærlighet til
mennesker. Vi er mot pinebenk, dødsstraff og masseødeleggelsesvåpen. Alle våpnene i
verden må kontrolleres politisk og må på sikt erstattes av politiske konvensjoner.
§5: Vennskap og hjelp
Vi forsøker å hjelpe mennesker i fattige land, svake og handikappede mennesker. Vi
griper inn aktivt når vi blir var av en urett. Vi støtter alle former av utveksling mellom
byer, land og elever for å bygge opp vennlige forhold og for å fremme forståelsen
mellom alle kulturer.
§6: Religion og forsoning
Vi ber om å få kraft for forsoning. Gud er ikke ansvarlig for krig. Alle mennesker bør ta
personlig ansvar for fred på jorden.
§7: Personlig bidrag
Vi betrakter alle andre mennesker som likeverdige. Vi prøver å forhindre feil og krangel
på forhand. Vi finner kraften å be om unnskyld. Ekle kommentarer svarer vi ikke sint,
men forsonlig.

