
     Only Peace Will Do
      Declaraţia de pace de la Höchstadt

Declaraţia de pace de la Höchstadt a fost concepută din contribuţii ale copiilor şi tinerilor, cu 
ocazia aniversării a 1.000 de ani de existenţă a oraşului nostru. Convingerea noastră este că se 
pot evita conflicte războinice, dacă se ţine cont de punctele acestei declaraţii.

§1: Demnitate umană şi drepturi umane
Toţi oamenii au pretenţia aceloraşi drepturi. Respectăm şi acordăm consideraţie oamenilor de 
altă provenienţă şi credinţă. Nu ne batem joc de nimeni, nu rîdem de alţii şi nu excludem pe 
nimeni.

§2: Necesităţi de bază ale tuturor oamenilor
În măsura posibilităţilor noastre, ne angajăm ca toţi oamenii să aibă suficientă apă, mîncare, o 
locuinţă şi asistenţă medicală. Ne angajăm pentru o dreaptă repartiţie a muncii şi un sistem 
corect de salarizare.

§3: Educaţie şi cultură
Ajutăm ca toţi copiii din lume să poată merge la şcoală. Toate şcolile trebuie să educe 
în  spiritul  toleranţei  şi  umanităţii.  Susţinem  evenimente  culturale  care  îndeamnă  la 
meditare  şi  promovează  dorinţa  de  pace.  Respingem  manifestările  şi  jocurile  care 
glorifică războiul.

§4: Putere şi violenţă
Toate grupările sociale pot participa în mod democratic la hotărîrile politice. Puterea 
politicienilor poate fi  exercitată numai din dragoste pentru omenire. Sîntem împotriva 
torturii, a pedepsei cu moartea şi a armelor de nimicire în masă. Toate armele din lume 
trebuie să fie supuse controlului politic şi, pe perioadă îndelungată, sînt de înlocuit cu 
acorduri politice.

§5: Prietenie şi ajutor
Ajutăm oamenii în ţări sărace, oamenii slabi şi handicapaţi. Nu tăcem atunci cînd recunoaştem o 
nedreptate. Susţinem oraşe şi ţări partenere, precum şi schimburile de elevi, pentru a lega şi 
întreţine relaţii de prietenie şi a încuraja înţelegerea între toate culturile.

§6: Credinţă şi conciliere
Ne rugăm, pentru a găsi putere de împăcare. Dumnezeu nu este răspunzător pentru 
război. Toţi oamenii trebuie să acţioneze pentru pace, din proprie responsabilitate.

§7: Contribuţii personale
Pe opusul nostru îl considerăm ca partener egal. Încercăm să remediem imediat orice 
greşeală şi ceartă. Găsim putere de a ne cere scuze. La un cuvînt rău nu răspundem cu 
răutate, ci cu conciliere.


