
         Only Peace Will Do
           Deklaracja pokojowa z Höchstadt

Deklaracja pokojowa z Höchstadt zostala przygotowana przez dzieci i mlodziez 
naszego miasta z okazji jubileuszu 1000-lecia jego powstania. Jestesmy przekonani, ze 
przestrzeganie ponizszych punktów pozwoli uniknac zbrojnych konfliktów i zachowac 
pokój.

§1: Godnosc czlowieka i jego prawa.
Wszyscy ludzie maja równe prawa. Respektujemy i szanujemy ludzi innego 
pochodzenia i innej wiary. Nikogo nie wyszydzamy, nie wysmiewamy, nikogo tez nie 
wylaczamy z naszego grona.

§2: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
Dazymy do tego, aby wszyscy ludzie na swiecie mieli wystarczajaca ilosc wody i 
pozywienia, mieszkanie oraz godna opieke zdrowotna. Opowiadamy sie za 
sprawiedliwym podzialem pracy oraz zaplaty za nia.

§3: Oswiata i kultura.
Pragniemy przyczynic sie do tego, aby wszystkie dzieci na swiecie mogly chodzic do 
szkoly. Szkola powinna wychowywac do dojrzalego czlowieczenstwa i tolerancji. 
Chcielibysmy wspierac i propagowac te wydarzenia kuluturalne, które sklaniaja do 
refleksji nad przeszloscia i promuja pokojowa przyszlosc. Potepiamy gry, zabawy i 
demonstracje, które naznaczone sa agresja i nienawiscia.

§4: Wladza i utrzymanie pokoju. 
Wszystkie grupy spoleczne moga i powinny w demokratyczny sposób brac udzial w 
politycznych decyzjach panstwa. Podstawowym odniesieniem polityków w sprawowaniu 
wladzy powinna byc milosc. Przeciwstawiamy sie stanowczo torturom, karze smierci 
oraz produkcji broni masowej zaglady. Sily zbrojne na swiecie powinny byc pod 
polityczna kontrola, a ich ewentualne uzycie zastepowane w miare mozliwosci 
porozumieniami pokojowymi. 

§5: Przyjazn i wzajemna pomoc.
Pomagamy ludziom w ubogich krajach, slabym, chorym i uposledzonym. Nie ukrywamy 
i nie przemilczamy faktów nieprawosci i krzywdy. Wspieramy partnerstwa miedzy 
panstwami, miastami i szkolami, po to, aby promowac wzajemne zaufanie, zrozumienie 
i przyjazn w obrebie róznych kultur.

§6: Wiara i pojednanie.
Modlimy sie o sile, aby odnalezc drogi pojednania. Bóg nie jest odpowiedzialny za 
wojny i zlo. Wszyscy ludzie powinni poczuc sie odpowiedzialni za pokój na swiecie.

§7: Zaangazowanie osobiste.
Drugi czlowiek jest dla nas bliznim. Bedziemy sie starac bledy i konflikty szybko 
naprawiac, a takze, wtedy, gdy trzeba, uznac swoja wine i przeprosic. Dolozymy staran, 
aby napotkane zlo przezwyciezac dobrem. 


