KARTA POKUJU,
Skierowana do ONZ
Karta ta nie jest owocem zadnej ideologii.
Opiera sie tylko na oczwistosciach.
Podpisanie niniejszej Karty nie oznacza zwiazania sie ani zaciagniecia
zobowiazan wobec jej inicjatorów. Oby sie jednak tak stal o ze Ci,
którzy sie z nia utozsamia, podejma na wl asna reke, w swietle tych
oczywistosci, konkretne kroki na rzecz pokoju.

Drodzy Przyjacie,
Wiekszosc ludzi, w samej gl ebi serca, pragnie pokoju. Jednakze za ogólnie znane ciagl e i
tragiczne naruszania pokoju miedzy róznymi narodami swiata. Niel atwym zadaniem jest
znalezienie odpowiedniego rozwiazania, aby pokój osiagnac. Istnieje wiele przeszkód.
Karta ta pragnie wskazac niektóre zasady mogace ul atwic pokonanie tych przeszkód i
jednoczesnie zaproponowac podstawy dla bardziej budowy pokoju.
I.- My, obecnie zyjacy, nie ponosimy zadnej winy za zaszle w Historii nieszczescia, z tej prostej
przyczyny, ze wtedy nie istnielismy.
II.- Dlaczego wiec mamy miec i podsycac pretensje jedni do rugich, jesli nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci za wydarzenia historyczne?
III.- Po wyeliminowanitu tych absurdalnych pretensji, dlaczego nie mielibysmy byc przyjaciól mi,
aby móc wspólnie pracowac nad budowa bardziej solidarnego i lepszego swiata dla naszych
dzieci i dla nas samych?
IV.- Nie mozemy cofnac Historii do tyl u, ani jej zmienic. Widzimy tez, ze gdyby Historia byl a
innalepsza czy gorsza – wypadki potoczyl yby sie inaczej. Na przestrzeni wieków doszl oby do
innych spotkan, innych swiazków; przyszliby na swiat inni ludzi, nie my. Nikogo z nas, którzy
posiadamy dar zycia, by nie byl o. W zaden sposób nie pragniemy insynuowac, ze zl o
wyrzadzone przez naszych przodków nie
byl o w rzeczywistosci zl em. Potepiamy je, wyrzekamy sie go i nie powinnismy chciec je
powtórzyc.
V.- Z samej istoty istnienia, wynika miedzy ludzmi podstawowy stosunek: braterstwa w bycie.
Gbybysmy nie istnieli, nie moglibysmy nawet byc niczyimi bracmi o tej samej krwi. Uzmysl

owienie sobie tego pierwotnego braterstwa wistnieniu ul atwi nam bycie solidarnymi, gdy
otworzymy sie dla spol eczenstwa.
VI.- Organizujac obecnie nowe struktury spol eczne uwazane za odpowiednie dla budowy
silniejszego i pokojowego spol eczenstwa, czesto niebezpieczne jest
usil owanie oparcia go na starych strukturach, które w swoin czasie mogl y wydawac sie wl
asciwe. Solidniejsze jest opieranie nowych struktur na geograficznych jednostkach ludzkich.
Unikajac jednakze ryzyka zamykania sie ich w sobie samych, poniewaz prowadzi to, prawie
zawsze, do róznego rodzaju sporów, a nawet do wojny.
VII.- Czl owiek jest istota wolna,inteligentna izdolna do mil osci. Mil osci nie mozna wymusic, ani
jej narzucic; nie moze tez byc ona slepa lecz rozsadna. Rodzi sie wolna i madra, a jesli nie, to
nie jest prawdziwa. Za kazdym razem kiedy pozbawiamy kogos wolnosci nie pozwalamy, aby
osoba ta mogl a nas pokochac. Dlatego tez bronienie, popieranie i rozwijanie wrodzonej
wolnosci jednostek –która zawiera w sobie wspól odpowiedzialny wymiar spol eczny – to
faworyzowanie zyczliwych stosunków miedzy ludzmi, co pozwala na lepsze budowanie pokoju.
VIII.- Obecni przedstawiciele instytucji, które przetrwal y na przestrzeni Historii, nie sa
odpowiedzialni za to, co zaszl o w przeszl osci, poniewaz wówczas nie istnieli. Jednakze, dla
dobra pokoju, przedstawiciele ci powinni publicznie ubolewac, gdy bedzie to mozliwe, nad zl em
i niesprawiedliwosciami popel nionymi przez te instytucje na przestrzeni Historii. Pwinni tez, w
miare mozliwosci, jako instytucja, wynagrodzic za wyrzadzone krzywdy.
IX.- Rodzice ponosza odpowiedzialnosc za powol anie na swiat innych istot. Dlatego, przy
solidarnej wspól pracy spol eczenstwa powinni sapewnic swoim dzieciom (zwl aszca
uposledzonym umysl owo lub sl abego charakteru), az do ich smierci, wystarczajace srodki i
poparcie – zwl aszcza pozostawic im w spadku wiecej pokoju na swiecie, aby mogl y zyc z
godnoscia, poniewaz na swiat sie nie prosil y.
Z drugiej strony, ml odziez ma prawo, biorac przykl ad z rodziców i
spol eczenstwa, byc motywowana i cieszyc sie radoscia zycia. A takze pracowac, zagl ebiajac
sie w nauce i technice, nad uzyskaniem bardziej pokojowego swiata.
Jest równiez rzecza jasna, ze nie bedzie mozna sbudowac powszechnego pokoju dopóki w l
onie spol eczenstwa, a nawet wewnatrz rodzin istniec bedzie pogarda dla ponad pol owy ich czl
onków: kobiet, dzieci, starców i grup z marginesu spol ecznego. Umozliwi natomiast osiagniecie
pokoju pel ne uznanie i szacunek dla godnosci i praw ich wszystkich.
X.- Coraz wieksza liczba panstw przyznaje juz obecnie, ze wszyscy mamy prawo do
swobodnego myslenia, wypowiadania sie i zrzeszania, zawsze z poszanowaniem praw innych.
Ale kazdy czl owiek ma tez prawo przezyc wlasne zycie na tym swiecie zgodnie z tym, co
rzeczywiscie mysli.
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