Only Peace Will Do
Fredserkläring
Höchstadt´s fredserkläreing er udarbejdet af vores börn og unge paa grund af 1000 aar
´s födselsdag af vores by.
Vi er overbevidst om, at hvis man pröver at overholde disse punkter, kann man
forhindre krige.
§1. Menneskeret og –retfärdighed
Alle mennesker har samme retter. Vi respektere og agter alle mennesker fra andre
herkomster og tro- bekändelser. Vi spotter ingen, griner ikke over andre og udelukker
ingen folkegrupper.
§2. Grundvorsorg alle mennesker
Vi bruger vores kraft til, at alle mennesker har nok vand, födevare, bopäl samt en
sundhedsforsörgning.
Vi kämper for refärdig fordeling af arbejde og löninger.
§3. Uddannelse og kultur
Vi pröver at hjälpe alle börn paa denne jord at de kan gaa i skole. Alle skoler skal läre
tolorans og mennesklighed. Vi understötter kulturelle begivenheder som giver anledning
til eftertanke der medförer haab til fred.
Vi afskyr leje og forsamlinger som forskönner krige.
§4. Magt og vold
Alle demokratiske foreninger kan deltage i politiske beslutninger. Magten af politikerne
maa kun udöves til fordel af befolkningen. Vi er imod vold, dödstraf, og vaaben. Alle
vaaben paa denne jord skal väre under politisk kontrol og skal med tiden ersättes af
politiske beslutninger.
§5. Venskab og hjäp
Vi hjälper alle mennesker i fattige lande, sväge og handicappede mennekser. Vi holder
ikke vores mund naar vi erkender uret. Vi understötter by-, land- og elev- udveksling for
at uddybe venskablige forhold som opbygger og forbedre forstaarelsen mellem
forskellige kuture.
§6. Tro og bekendelse
Vi beder om kraft til bekendelse. Gud er ikke ansvarlig for krige. Alle mennekser skal i
egenansvar handle i fred.
§7. Perlonlig bidrag
Vi ser vores medmennesker som lige partner. Vi pröver at göre vores fejl og stidigheder
godt igen. Vi finder kraft til at undskylde os.
Paa et aand ord svarer vi ikke aand men pröver at göre det godt igen.

