Höchstadt a.d.Aisch, Juli 2003

Declaração de paz da cidade de “Höchstadt”
As regras que constituem a declaração de paz foram elaboradas em comemoração a
festa de mil anos da nossa cidade, com contribuições de criancas e jovens. Segundo a
nossa convicção podem-se evitar conflitos e guerras, se respeitarmos as regras desta
declaração.
§1- Dignidade humana e direitos do homem
Todos os homens têm os mesmos direitos. Respeitamos e estimamos homens de
outras origens e de outras fé. Não zombaremos ninguém, nao riremos de outros e não
excluíremos ninguém.
§2- Fornecimento fundamental à todos
Faremos o possível para que todos os homens tenham suficiente água, alimentação,
habitação e fornecimento sanitário. Faremos o possível para que todos tenham uma
distribuição justa de trabalhos e salários honestos.
§3- Formação e cultura
Ajudaremos para que todas as crianças do mundo possam freguentar a escola. As
escolas por sua vez têm que ensinar tolerância e humanidade. Suportaremos assim os
acontecimentos culturais, que estimulam reflexão e favorecem o desejo de paz.
Detestaremos atitudes e jogos que glorifiquem a guerra.
§4- Poder e fôrca
Todos os grupos podem participar de decisões políticas. O poder dos políticos poderam
ser desempenhados sómente por amor aos homens. Somos contra tortura, pena de
morte e armas que são utilizadas para a destruição comum. Todas as armas do mundo
deveram ser controladas politícamente e substituídas por convenções políticas.
§5- Amizade e ajuda
Ajudaremos homens de países pobres, fracos e pessoas deficientes físicas e mentais.
Não nos calaremos quando reconhecermos uma injustiça. Apoiaremos cidades e
países vizinhos e o intercambio de alunos para organizarmos e mantermos relações
amigáveis, para estimularmos
a compreensão entre todas as culturas.
§6-Fé e reconciliação
Rezaremos para acharmos forcas para a reconciliação. Deus nao é responsável pela
guerra. Todos os homens deveram agir responsavelmente para termos paz.
§7- Contribuições pessoais
Aceitaremos o nosso vizinho como parceiro equivalente. Tentaremos reparar
imediatamente erros e conflitos. Acharemos força para nos desculparmos,
respondendo com boas palavras para nos reconciliarmos.

