
Apel z okazji Światowego Dnia Pokoju 2018 

Dzisiaj, 1 września, składamy hołd pamięci 80 milionów ofiar śmiertelnych i jeszcze większej liczbie 

rannych i poszkodowanych podczas drugiej wojny światowej. Ta najokrutniejsza i najbardziej 

wyniszczająca wojna w dziejach ludzkości rozpoczęła się napadem faszystowskich Niemiec na Polskę 

1 września 1939 roku. Z kolei za dwa miesiące będziemy obchodzić setną rocznicę zakończenia 

pierwszej wojny światowej, która przyniosła śmierć ponad 40 milionom osób. Obie wojny światowe 

zrodziły się z mroków kapitalizmu, nacjonalizmu i faszyzmu. Dzisiaj żądamy: nigdy więcej wojen! 

nigdy więcej faszyzmu! nigdy więcej dyktatury! 

Aby zapobiec przyszłym wojnom, musimy zaangażować się w obronie pokoju, sprawiedliwości i 

demokracji na całym świecie. Sprzeciwiamy się polityce zastraszania i wymuszania ustępstw przez 

silniejsze państwa. Odrzucamy wojnę jako środek rozwiązywania konfliktów. Musimy przerwać 

błędne koło przemocy i nienawiści. 

Jako obywatele musimy krytycznie podchodzić do aktualnej polityki rządów oraz informacji 

rozprzestrzenianych w środkach masowego przekazu. Musimy przełamywać wzajemne uprzedzenia i 

wrogość. Poprzez dialog oraz kompromis musimy zapewnić każdemu człowiekowi prawo do godnego 

życia. 

Dzisiaj na świecie toczy się 30 wojen. Chociaż przy tej okazji informuje się nas głównie o 

organizowanych akcjach humanitarnych, to przemilcza się rzeczywiste przyczyny tych konfliktów, to 

znaczy dążenie do opanowania źródeł zasobów naturalnych oraz walkę o wpływy geopolityczne. Ich 

skutkiem jest śmierć i cierpienia ofiar oraz miliony uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich 

domów. W 2017 roku 68,5 milionów ludzi – prawie 3 miliony więcej niż rok wcześniej – ratowało się 

przed wojną ucieczką. W skali świata niemal co setna osoba była uchodźcą. 

Ukrywając prawdziwe źródła konfliktów rozbudza się stare i tworzy nowe stereotypy na temat 

wyimaginowanych wrogów, odradza się ideologię nacjonalizmu i faszyzmu, podsyca się strach, 

manipuluje potrzebę bezpieczeństwa oraz nawołuje do polityki izolacji i militaryzmu. 

Apelujemy do mieszkańców po obu stronach Odry: twórzmy razem świat oparty na pokojowym i 

sprawiedliwym współistnieniu. 

 Domagamy się: 

- aby 2% naszego produktu krajowego zamiast na zbrojenia były przeznaczone na szkoły, uczelnie, 

przedszkola, mieszkania socjalne, infrastrukturę komunalną, usługi cyfrowe, transport publiczny, 

odnawialne źródła energii, opiekę społeczną i lepsze świadczenia emerytalne; 

- aby rządy państw Unii Europejskiej opracowały wspólną strategię zachowania pokoju i zapobiegania 

konfliktom; 

- aby zasoby naturalne świata były racjonalnie wykorzystywane, umożliwiając skuteczną ochronę 

środowiska, zapobieganie zmianom klimatu i sprawiedliwą organizację globalnej gospodarki; 

- aby przestrzegano umów międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń i usunięto broń jądrową 

z terenu Niemiec; 

- aby przekształcić przemysł zbrojeniowy na zaspokajanie potrzeb cywilnych; 

- aby zapewnić pomoc humanitarną i prawo do azylu uchodźcom. 

Połączmy się we wspólnych dążeniach do świata, w którym panują pokój i sprawiedliwość! 


