
Only Peace Will Do

Декларація миру міста Гехштадт

Ця Декларація миру міста Гехштадт виникла у тисячну річницю нашого міста із думок та 
ідей дітей та молоді Гехштадту. Ми переконані, що можна уникнути військових конфліктів, 
якщо виконувати сім параграфів цієї декларації.

§1: Гідність та права людини

Всі люди повинні мати однакові права. Ми поважаємо людей, котрі мають инше 
походження та віросповідання. Ми не глумимося і не насміхаємося над жодною людиною, 
а також нічого не відкидаємо.

§2: Головна потреба для всіх людей

Ми прагнемо досягнути того, щоб всі люди мали в достатній кількості воду, їжу, житло та 
медичне обслуговування. Ми прагнемо до справедливого розподілу праці, а також до 
справедливої її оплати.

§3: Освіта та Культура

Ми робимо все для того, щоб діти з усього світу мали можливість відвідувати школу. Усі 
школи повинні навчати терплячости та гуманности. Ми підтримуємо культурні події, які 
сприяють переосмисленню та прагненню до миру. Ми зневажаємо події та ігри, які 
оспівують війну.

§4: Влада та Сила

Усі соціальні групи можуть приймати участь в політичних рішеннях демократичним 
шляхом. Влада, що належить політикам повинна починатися лише з любови до людей. Ми
виступаємо проти катувань, смертних вироків та зброї масового знищення. Вся світова 
зброя повинна знаходитися під політичним контролем і з плином часу має бути замінена 
на політичні домовленості.

§5: Дружба та Допомога

Ми допомагаємо людям в бідних країнах, слабким та людям з обмеженими 
можливостями. Ми не мовчимо, якщо бачимо несправедливість. Ми підтримуємо 
партнерства між містами та країнами, обмін між школами, підтримуємо розвиток дружніх 
відносин, а також підвищуємо розуміння між людьми, що належать до різних культур.

§6: Віра та Примирення

Ми молимося, щоб знайти силу для примирення. Бог не є відповідальним за війну. Кожен 
має сприяти досягненню миру.

§7: Особисті внески

Ми приймаємо інших як рівнопраних партнерів. Ми намагаємося виправити помилки та 
усунути конфлікти. Ми знаходимо в собі сили, щоб перепросити. Ми не ображаємо, коли 
до нас говорять погане, а навпаки-намагаємося примиритися.

                                                                                                     Гехштадт, травень 2022


