Only Peace Will Do
H Διακήρυξη Ειρήνης του Höchstadt
Η Διακήρυξη Ειρήνης του Höchstadt συντάχτηκε με την ευκαιρία του ιωβηλαίου 1000
ετών της πόλης μας από συνεισφορές παιδιών και νέων. Σύμφωνα με την πεποίθησή
μας μπορεί κανείς να αποφύγει τις πολεμικές διενέξεις, εάν σεβαστεί τα σημεία της
παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 1: Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα
Όλοι οι άνθρωποι έχουν αξίωση για ίσα δικαιώματα. Σεβόμαστε και εκτιμούμε
ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικών θρησκειών. Δεν εμπαίζουμε
κανέναν, δεν χλευάζουμε άλλους και δεν αποκλείουμε κανέναν.
Άρθρο 2: Βασική πρόνοια για όλους τους ανθρώπους
Βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν αρκετό νερό,
τροφή, κατοικία και ιατρική περίθαλψη. Είμαστε υπέρ μιας δίκαιας κατανομής της
εργασίας και δικαίων μισθών.
Άρθρο 3: Εκπαίδευση και πολιτισμός
Βοηθούμε έτσι ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο. Όλα
τα σχολεία πρέπει να διαπαιδαγωγούν στην ανεκτικότητα και στην ανθρωπιά.
Υποστηρίζουμε πολιτισμικά γεγονότα που μας παρακινούν να σκεφτόμαστε και να
προωθούμε την επιθυμία μας για ειρήνη. Απευχθανόμαστε εκδηλώσεις και παιχνίδια
που εξυμνούν τον πόλεμο.
Άρθρο 4: Εξουσία και βία
Όλες οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν δημοκρατικά σε πολιτικές
αποφάσεις. Η εξουσία των πολιτικών επιτρέπεται να ασκείται μόνο από αγάπη για τους
ανθρώπους. Είμαστε κατά των βασανιστηρίων, της θανατικής ποινής και των όπλων
μαζικής καταστροφής. Όλα τα όπλα στον κόσμο πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό
έλεγχο και πρέπει να αντικατασταθούν μόνιμα από πολιτικές συμφωνίες.
Άρθρο 5: Φιλία και βοήθεια
Βοηθούμε ανθρώπους σε φτωχές χώρες, αδύνατους και ανθρώπους με αναπηρίες. Δεν
σιωπούμε όταν βλέπουμε αδικία. Υποστηρίζουμε αδελφοποιήσεις πόλεων και χωρών
και ανταλλαγή μαθητών για να φτιάξουμε και να διατηρούμε φιλικές σχέσεις και για να
προωθήσουμε την κατανόηση μεταξύ όλων των πολιτισμών.
Άρθρο 6: Πίστη και συμφιλίωση
Προσευχόμαστε για να πάρουμε δύναμη για τη συμφιλίωση. Ο Θεός δεν είναι
υπεύθυνος για τον πόλεμο. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πράττουν με
αυτουπευθυνότητα για την ειρήνη.
Άρθρο 7: Προσωπική συνεισφορά
Αποδεχόμαστε τους απέναντί μας ως ισότιμους εταίρους. Προσπαθούμε να
επανορθώνουμε αμέσως σφάλματα και φιλονικίες. Βρίσκουμε τη δύναμη να ζητάμε
συγγνώμη. Σε άσχημα λόγια δεν απαντάμε άσχημα αλλά συμφιλιωτικά.
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