Békekarta az ENSZ irányítása alatt
Ez a karta nem terméke semmiféle ideológiának.
kizárólag evidenciákon alapul.
E Karta aláírása nem jelent annak kezdeményezőivel való
megegyezést vagy szoros kapcsolatot. Sőt, akik egyetértenek vele, az
adott elvek szellemében maguk is indíthatnak konkrét akciókat a
békéért.

Barátaink!
Az emberek többsége békét kíván szíve legmélyéből. Ennek ellenére közismert, hogy a világ
különféle népei szüntelenül és tragikus módom megsértik a békét. A béke megteremtésére és
megőrzésére nem könnyű megoldást találni, mert igen sok akadálya van.
Ez a Karta néhány olyan elvet fogalmaz meg, amely segíthet az akadályok leküzdésében, s
egyúttal alapot ad a béke házának szilárd felépítéséhez.
I. Mi, ma élő emberek nem vagyunk bűnösek a Történelem során korábban elkövetett vétkekért,
azon egyszerű oknál fogva, hogy akkor még nem éltünk.
II. Miért kellene neheztelnünk egymásra, ha nem vagyunk felelősek a Történelem során
megtörtént vétkek miatt.
III. Legyen vége ennek a neheztelésnek, inkább legyünk barátok, s együtt építsünk egy
egészében véve biztonságosabb és örömtelibb világot gyerekeink és a magunk számára.
IV. A Történelmet nem lehet visszafordítani, és utólag megváltoztatni sem. Azt is tudjuk, hogy
ha a Történelem más, akár jobb, akár rosszabb lett volna, akkor a jövő is más lenne,
másképpen alakult volna. Ha az idők során más kapcsolatok jöttek volna létre, más emberek
születtek volna, s mi talán nem. Az, aki most a létezés kincsét magáénak mondhatja, nem
létezne. Mindez nem azt jelenti, hogy az elődeink által okozott bajok nem voltak igazán bajok.
Ezeket a hibákat kritikával illetjük, elutasítjuk és arra törekszünk, hogy soha ne kövessünk el
ilyeneket.
V. Mi, emberi lények pusztán létezésünknél fogva alapvető kapcsolatban állunk egymással:
testvérek vagyunk a létezésben. Ha nem léteznénk, nem lehetnénk senkinek vérszerinti
testvére sem. Ennek a létezésben való elsődleges testvériségnek a megértése megkönnyíti
számunkra, hogy egymással összefogva megnyíljunk a társadalom számára.
VI. Egy szilárd, békés társadalom létrehozása közben veszélyes olyan új struktúrákat
létrehozni, amelyek a Történelem során létrejött, s a maguk idején megfelelőnek tartott régi

struktúrákra épülnének. Az új struktúráknak biztosabb alapul szolgálnak a természetes
egységek: országok, vidékek, etnikumok stb. Ez utóbbinál el kell kerülni a veszélyt, hogy ezek
magukba zárkózzanak, mert az elzárkózás szinte mindig konfliktusokhoz, sót háborúkhoz
vezethet.
VII. Az ember szabad, értelmes, szeretni tudó lény. A szeretetre senkit nem lehet kényszeríteni.
A nem önkéntes szeretet nem igazi. Ha elvesszük valakinek a szabadságát, akkor abban is
megakadályozzuk, hogy minket szerethessen. Ezért az egyének eredendő szabadságának a
védelme, támogatása, növelése társadalmi távlatokkal bír, segíti az emberek közötti kölcsönös
megbecsülést, s így a béke megteremtését.
VIII. Sok intézmény sok generáción át működik. Ezeknek a hosszú idő óta fennálló
intézményeknek mai képviselői bizonyára nem a múltbeli eseményekért, hiszen akkor ók még
nem éltek. De alkalomadtán a nyilvánosság előtt ki kell fejezniük sajnálatukat azok miatt a
Történelem során elkövetett hibák és igazságtalanságok miatt, amelyekért az intézmény
korábbi legitim vezetői voltak felelősek, s amennyiben lehetséges, kárpótlást kell adniuk az
okozott károkért.
IX. A szülők felelősek a lényekért, amelyeknek életet adtak. Ezért a társadalom segítségével
biztosítaniuk kell gyerekeik számára az emberihez méltó élethez szükséges javakat egészen a
gyerek haláláig, hisz az nem kérte, hogy élhessen.
Nyilvánvaló, hogy addig a jövőben sem lehet megteremteni az általános békét, amíg megvetés
sújtja a társadalom peremére szorultakat, és a társadalom kisebb egységeit képező
családokban a nőket, a gyerekeket, és időseket. Ellenkezőleg, csakis az ó jogaik és emberi
méltóságuk teljes elismerése és tiszteletben tartása teszi lehetővé a béke megteremtését.
X. Az országok többsége ma már elismeri, hogy mindenkinek joga van szabadon gondolkodni,
gondolatait kifejezni, gyülekezni mások jogainak tiszteletben tartása mellett. Hasonlóképpen a
világon mindem emberi lénynek joga van ahhoz, hogy életét saját elvei szerint élje.
A demokráciáknak tehát minőségi ugrást kell tenniük annak védelmére és támogatására, hogy
mindem ember saját lelkiismerete szerint élhessen anélkül, hogy bármikor más szabadsága
ellen merényletet követne el, vagy másnak, akárcsak egy személynek is ártana.
Harag nélkül, a szabadságtól a barátságig haladva teremthetjük meg a békét.
Köszönjük barátaink...
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