Only Peace Will Do
De Vredesverklaring van Höchstadt
Deze vredesverklaring werd samengesteld uit de gedachten en ideeën, die kinderen en
jongeren hebben geformuleerd ter gelegenheid van het uizendjarige bestaan van de
stad. Wij zijn ervan overtuigd, dat men gewelddadigheden kan vermijden, wanneer men
de zeven punten van deze verklaring in acht neemt .
§1: Menselijke waardigheid en mensenrechten.
Alle mensen hebben dezelfde rechten. We respecteren mensen van een andere
herkomst en met een andere godsdienst. We bespotten hen niet, maken ze niet
belachelijk, noch sluiten we ze buiten.
§2: Basisbehoeften van alle mensen.
We zetten ons ervoor in, om te zorgen dat alle mensen voldoende water, voedsel en
onderdak hebben en dat ze de meest elementaire medische behandeling krijgen. We
zetten ons ook in, voor een rechtvaardige verdeling van werk en een eerlijk systeem
van beloning.
§3: Opvoeding en cultuur.
We helpen, zodat alle kinderen naar school kunnen. Op scholen over de hele wereld
moet onderwezen worden in tolerantie en acceptabele sociale waarden. We
ondersteunen culturele manifestaties, die mensen dwingen na te denken en die hun
verlangen naar vrede versterken. We verafschuwen gebeurtenissen en spelen, die
oorlog verheerlijken.
§4: Macht en geweld.
Alle maatschappelijke groeperingen moeten democratisch aan politieke beslissingen
kunnen deelnemen. Politici mogen alleen hun macht uitoefenen uit liefde voor de
medemens. Wij zijn tegen mishandeling, de doodsstraf en massavernietigingswapens.
Alle wapens ter wereld zouden onder politieke controle moeten vallen en zouden op
den duur vervangen moeten worden door politieke verdragen.
§5: Vriendschap en hulp.
We helpen mensen in armere landen, de zwakkeren en de gehandicapten. We zwijgen
niet als we onrechtvaardigheid bemerken. We ondersteunen verbroedering tussen
steden en regio's en uitwisselingsprogramma's tussen scholen, gericht op het
aanknopen en uitbreiden van vriendschapsbanden en bevorderen van begrip voor alle
culturen.
§6:Geloof en verzoening.
We bidden om de kracht, die nodig is voor verzoening. God is niet verantwoordelijk voor
oorlog. Iedereen moet verantwoord en positief handelen om vrede te bevorderen.
§7: Persoonlijke bijdrage voor de vrede.
We aanvaarden onze tegenstander als een gelijkwaardige partner. We proberen fouten
en botsingen te herstellen en we zoeken de kracht om ons te verontschuldigen. Op
kwaadaardige opmerkingen reageren we niet beledigd, maar met een verzoenend
antwoord.
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