Only Peace Will Do
Höchstadts Appell för fred
Denna appell för fred är en sammanställning av tankar och funderingar som barn och
ungdomar gav uttryck för när staden Höchstadt firade 1.000 -årsjubileum. Vi är
övertygade om att krig och allvarliga konflikter kan undvikas om alla punkter i appellen
beaktas.
§ 1. Det oantastbara människovärdet och de mänskliga rättigheterna
Alla människor har lika rättigheter. Vi högaktar och repekterar alla andra människor
oavsett deras ursprung och religion. Vi skrattar inte åt någon annan, inte heller stöter vi
ut någon ur vår gemenskap.
§ 2. Människans basbehov
Vi vill sträva efter att alla människors behov av vatten, mat, husrum och grundläggande
medicinsk vård ska vara tillgodosedda och att avlönat arbete med rättvisa löner fördelas
på ett acceptabelt sätt.
§3. Bildning och kultur
Vi vill hjälpa till att ge alla barn en chans att kunna gå i skolan. Alla skolor måste
framhålla vikten av tolerans och medmänsklighet männikor emellan. Vi stödjer alla
kulturella evangemang som bidrar till att stärka freden på jorden. Vi tycker direkt illa om
all form av underhållning som på något sätt glorifierar krig.
§ 4. Maktutövande och våld
Alla grupper i samhället ska ha möjlighet att kunna tillvarata sina demokratiska
rättigheter och på så sätt kunna vara med och påverka politiska belut. Politiker bör
utöva sin makt utifrån alla människors gemensamma bästa. Vi är emot tortyr, dödsstraff
och massförstörelsevapen. All världens vapen bör vara politiskt övervakade och bör på
sikt ersättas av politiska konventioner.
§5. Vänskap och hjälp
Vi försöker ge vårt stöd till fattiga, svaga och hjäpbehövande i alla länder. Vi ingriper
aktivt när vi stöter på uppenbara orättvisor. Vi understödjer alla former av vänortsavtal
mellan städer och regioner samt alla utbytesprogam mellan skolor, vilka bidrar till att
öka förståelsen människor och kulturer emellan.
§ 6. Religiös tro och övertygelse
Vi ber om styrka för att hitta försoning. Gud skapade inte krigen. Alla människor bör ta
personligt ansvar för fred på jorden.
§ 7. Personliga bidrag för fred
Vi betraktar alla andra människor som likvärdiga. Vi strävar efter att rätta till och
gottgöra våra egna och andras misstag. Vi är beredda att vara förlåtande. Elaka
kommentarer besvaras inte med nya elakheter utan med försonlighet.
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