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Ζώντας με Ειρήνη 

 

Ως βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης, είμαστε μάρτυρες-- όπως συνεύει στη Νότια Αφρική 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών – οτι η αλλαγή για το κοινό καλό μπορεί να 

επιτευχθεί. Πολλοί από εμάς έχουμε αντιμετωπίσει τα όπλα και ξεπεράσει το φόβο γιατι 

δεσμευτήκαμε να ζήσουμε με και για την ειρήνη. 

   

Η ειρήνη ευδοκιμεί όπου η διακυβέρνηση προστατεύει τους ευάλωτους, όπου το κράτος 

δικαίου φέρνει δικαιοσύνη και ο θησαυρός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου 

επιτυγχάνεται αρμονία με το φυσικό κόσμο, και όταν τα οφέλη της ανεκτικότητας και της 

διαφορετικότητας έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως. 

 

Η βία έχει πολλές όψεις: προκατάληψη και φανατισμός, ρατσισμός και ξενοφοβία, άγνοια 

και μυωπία, αδικία, τεράστιες ανισότητες πλούτου και ευκαιριών, καταπίεση των γυναικών 

και των παιδιών, καταναγκαστική εργασία και δουλεία, τρομοκρατία και πόλεμο. 

  

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανίσχυροι και υποφέρουν απο κυνισμό, εγωισμό και 

απάθεια. Υπάρχει μια θεραπεία: όταν ένα άτομο δεσμεύεται για τη φροντίδα των άλλων με 

καλοσύνη και συμπόνια, αλλάζουν και είναι σε θέση να κάνουν αλλαγές για την ειρήνη 

στον κόσμο. 

  

Υπάρχει ένας παγκόσμιος προσωπικός κανόνας: Πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως 

θέλουμε να μας φέρονται.Τα έθνη, επίσης, πρέπει να αντιμετωπίζουν τα άλλα έθνη όπως 

θέλουν να αντιμετωπίζονται. Όταν δεν το κάνουν, ακολουθεί το χάος και η βία . Όταν το 

κάνουν, επιτυχάνουν σταθερότητα και ειρήνη. 

  

Επικρίνουμε την συνεχείς εξάρτηση από τη βία ως κύριο μέσο για να αντιμετωπίσουμε τις 

διαφορές μας. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις για τη Συρία, το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, 

την Ουκρανία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη / Ισραήλ, το Κασμίρ και άλλες συγκρούσεις. 

  

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ειρήνη είναι η συνεχιζόμενη άποψη μερικών 

μεγάλων δυνάμεων ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω της στρατιωτικής 

δύναμης. 

 

Η προοπτική αυτή δημιουργεί μια νέα κρίση σήμερα. Αν αφεθεί ανεξέλεγκτη η τάση αυτή 

θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αύξηση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης και για ένα νέο 

πιο επικίνδυνο Ψυχρό Πόλεμο. Καλούμε την προσοχή σας στην συνημμένη επιστολή του 

Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. 

  

 Ο μιλιταρισμός έχει στοιχίσει τον κόσμο πάνω από 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 

περασμένο έτος. Στερεί από τους φτωχούς επείγοντους πόρους για την ανάπτυξη και την 

προστασία του οικοσυστήματος της γης και αυξάνει την πιθανότητα του πολέμου με όλα τα 

συνεπακόλουθα δεινά του. 
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Κανένα δόγμα και καμία θρησκευτική πίστη θα πρέπει να διαστρεβλωθεί για να 

δικαιολογήσει τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε την 

κακοποίηση των γυναικών και των παιδιών. Οι τρομοκράτες είναι τρομοκράτες. Ο 

φανατισμός με το πρόσχημα της θρησκείας θα περιοριστεί και θα καταργηθεί πιο εύκολα 

όταν επιδιώξουμε δικαιοσύνη για τους φτωχούς, και όταν ασκήσουμε διπλωματία και 

συνεργασία μεταξύ των πιο ισχυρών εθνών. 

 

 Δέκα εκατομμύρια άτομα έχουν μείνει χωρίς πατρίδα σήμερα. Στηρίζουμε την εκστρατεία 

του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες για τον τερματισμό της 

ανιθαγένειας μέσα σε δέκα χρόνια, καθώς και τις προσπάθειές της για να απαλύνει τον 

πόνο τον πάνω από 50.000.000 εκτοπισθέντων. 

 

Το σημερινό κύμα βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η τέλεση της σεξουαλικής 

βίας σε συγκρούσεις με τις ένοπλες ομάδες και στρατιωτικά καθεστώτα παραβιάζει 

περαιτέρω προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, και γίνεται αδύνατο 

για αυτές να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους για εκπαίδευση, ελεύθερη κυκλοφορία, 

ειρήνη και δικαιοσύνη. Καλούμε για την πλήρη εφαρμογή όλων των ψηφισμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών που αναφέρουν γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια και πολιτική βούληση 

των εθνικών κυβερνήσεων. 

   

  

Η Προστασία των Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων 

 

Κανένα έθνος μπορεί να είναι ασφαλής όταν το κλίμα, οι ωκεανοί και τα τροπικά δάση 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στην 

παραγωγή τροφίμων, ακραία καιρικά φαινόμενα, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 

ένταση των καιρικών συνθήκεων, και αύξυση της πιθανότητας πανδημιών. 

 

Καλούμε για μια ισχυρή διεθνή συμφωνία για την προστασία του κλίματος στο Παρίσι το 

2015. 

 

 

Φτώχεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 

    

 Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο 

από δυο δολάρια την ημέρα. Οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν γνωστές πρακτικές λύσεις 

για την εξάλειψη της αδικίας της φτώχειας. Οφείλουν να στηρίξουν την επιτυχή 

ολοκλήρωση των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την  Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καλούμε την 

έγκριση των συστάσεων της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Προσωπικοτήτων (High Level Panel 

of Eminent Persons). 

  

Ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό της καταπίεσης των δικτατοριών θα ήταν η 

απόρριψη εκ μέρους των τραπεζών χρήματα που προκύπτουν από τη διαφθορά τους, 

καθώς και τον περιορισμό των ταξιδιών τους. 
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Τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να γίνουν μέρος της ημερήσιας διάταξης κάθε 

κυβέρνησης. Καλούμε για την παγκόσμια επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. 

  

Το χάσμα των θέσεων εργασίας πρέπει, και μπορεί, να γεφυρωθεί με αξιόπιστη δράση που 

θα αναληφθεί και θα δώσει μια βιώσιμη δουλειά σε εκατομμύριους νέους στην αγορά 

εργασίας. Ένα αποτελεσματικό κοινωνικό δάπεδο μπορεί να σχεδιαστεί σε κάθε χώρα για 

την εξάλειψη των χειρότερων μορφών στέρησης. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την δύναμη 

να ζητούν τα κοινωνικά και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και να επιτύχουν τον επαρκή 

έλεγχο του πεπρωμένου τους. 

  

  

 Πυρηνικός Αφοπλισμός: 

  

Υπάρχουν πάνω από 16.000 πυρηνικά όπλα στον κόσμο σήμερα. Το πρόσφατο 3ο Διεθνές 

Συνέδριο για τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων κατέληξε στο ακόλουθο 

συμπέρασμα: η επίπτωση έστω και μιας μόνο χρήσεως είναι απαράδεκτη. Η χρήση εκατών 

πυρηνικών όπλων θα μείωνε τη θερμοκρασία της γης για ενα βαθμό Κελσίου για 

τουλάχιστον δέκα χρόνια, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση της παγκόσμιας παραγωγής 

τροφίμων και θα έβάζε 2 δισεκατομμύρια άτομα σε κίνδυνο της πείνας. Αν δεν μπορέσουμε 

να προλάβουμε τον πυρηνικό πόλεμο, όλες οι υπόλοιπες προσπάθειές μας για τη 

διασφάλιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα είναι τιποτένιες. Πρέπει να στιγματίσουμε, 

να απαγορεύσουμε και την εξαλείψουμε τα πυρηνικά όπλα. 

  

Στη συνάντηση στη Ρώμη, επαινούμε την πρόσφατη έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου για τα 

πυρηνικά όπλα να "απαγορευτούν μια και καλή". Αποδεχόμαστε τη δέσμευση από την 

Αυστριακή κυβέρνηση «για να εντοπίστουν και να συνεχίστουν αποτελεσματικά μέτρα 

προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό για την απαγόρευση και την εξάλειψη των 

πυρηνικών όπλων" και "να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την 

επίτευξη αυτού του στόχου». 

 

Καλούμε όλα τα κράτη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη για την εξάλειψη 

των πυρηνικών όπλων στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια να 

ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις εντός δύο ετών. Αυτό θα εκπληρώσει τις υφιστάμενες 

υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Μη Διάδοσης των Πυρηνικών (Nuclear 

Non-Proliferation Treaty), η οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί το Μάϊο του 2015, και την 

ομόφωνη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι 

ανοικτές σε όλα τα κράτη και να μην μπλοκάρονται από κανέναν. Η 70η επέτειος από τους 

βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι το 2015 τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 

τερματισθεί η απειλή των όπλων αυτών. 

 

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι τα πυρηνικά όπλα, λόγω των επιπτώσεων τους 

και την αδιάκριτη πρόκληση της άσκοπης ταλαιπωρίας τους είναι προσβολή για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και ως εκ τούτου πρέπει να απαγορευτεί. 
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Συμβατικά Όπλα: 

 

Υποστηρίζουμε την έκκληση για μια προληπτική απαγόρευση των πλήρως αυτόνομων 

όπλων (ρομπότ δολοφόνοοι) - όπλα που θα είναι σε θέση να επιλέγουν τους στόχους 

επίθεσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Πρέπει να εμποδίσουμε αυτή τη νέα μορφή του 

απάνθρωπου πολέμου. 

 

Καλούμε την άμεση παύση της χρήσης όπλων (indiscriminate weapons) και καλούμε όλα τα 

κράτη να ενταχθούν και να συμμορφωθούν πλήρως με τη Συνθήκη Απαγόρευσης των 

Ναρκών και τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς. 

 

Επαινούμε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων και καλούμε όλα τα 

κράτη να ενταχθούν στην Συνθήκη. 

  

  

Το Καλεσμά Μας 

 

Καλούμε τους θρησκευτικούς, επιχειρήματικούς, και πολιτικούς ηγέτες, τα κοινοβούλια και 

όλα τα άτομα με καλή βούληση να συνεργαστούν μαζί μας για να συνειδητοποιήσουνε 

αυτές τις αρχές και τις πολιτικές. 

 

Οι ανθρώπινες αξίες που τιμούν τη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια, 

χρειάζετονται περισσότερο από ποτέ για να καθοδηγήσουν τα έθνη. Ανεξαρτήτως τι κάνουν 

τα έθνη, κάθε άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Νέλσον Μαντέλα έζησε την ειρήνη από 

ένα μοναχικό κελί, υπενθυμίζοντάς μας ότι ποτέ δεν πρέπει να αγνοούμε το πιο σημαντικό 

μέρος όπου η ειρήνη πρέπει να είναι ζωντανή - μέσα στην καρδιά του κάθε ενός από εμάς. 

Είναι από αυτό το μέρος,  που τα πάντα, ακόμη και τα έθνη, μπορούν να αλλάξουν προς το 

καλό. 

 

 

Επισυνάπτεται μια ευπρόσδεκτη ανακοίνωση του Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Δεν 

ήταν σε θέση να μας συναντήσει στη Ρώμη, λόγω υγείας. Είναι ο ιδρυτής του the Nobel 

Peace Laureate Summits και καλούμε την προσοχή σας σε αυτή τη σοφή παρέμβαση: 

 

 

Επιστολή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ των Συμμετεχόντων στο Φόρουμ Νομπελιστών:  

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 

Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι σε θέση να συμμετάσχω στη συνάντηση μας, αλλά 

χαρούμενος που, πιστοί στην κοινή μας παράδοση, που έχετε συγκεντρωθεί στη Ρώμη για 

να κάνετε τη φωνή των Νομπελίστων να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. 

 

Σήμερα, αισθάνομαι μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των ευρωπαϊκών και διεθνών 

υποθέσεων. 
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Ο κόσμος διέρχεται μια περίοδο ταραχής. Η σύγκρουση που έχει φουντώσει στην Ευρώπη 

απειλεί τη σταθερότητά της και υπονομεύει την ικανότητά της να παίξει θετικό ρόλο στον 

κόσμο. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή παίρνουν όλο και πιο επικίνδυνη στροφή. 

Υπάρχουν ενδεχόμενες συγκρούσεις σε άλλες περιοχές, καθώς, ενώ οι παγκόσμιες 

προκλήσεις της ασφάλειας έχουν αυξηθεί, η φτώχεια και η περιβαλλοντική παρακμή δεν 

έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. 

 

Οι υπεύθυνοι συντάκτες πολιτικής δεν ανταποκρίνοται στις νέες πραγματικότητες της 

παγκόσμιας αγοράς. Έχουμε γίνει μάρτυρες σε μια καταστροφική απώλεια της 

εμπιστοσύνης στις διεθνείς σχέσεις. Κρίνοντας από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των 

μεγάλων δυνάμεων, προετοιμάζονται για μια μακροχρόνια αντιπαράθεση. 

 

Πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αντιστρέψουμε αυτές τις επικίνδυνες τάσεις. 

Χρειαζόμαστε νέες, ουσιαστικές ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν την σημερινή γενιά 

των πολιτικών ηγετών για να ξεπερασεί την σοβαρή κρίση των διεθνών σχέσεων, να 

επαναφέρει τον κανονικό διάλογο, και να δημιουργήσει τους θεσμούς και μηχανισμούς 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού κόσμου. 

 

Έχω πρόσφατα υποβάλει προτάσεις που θα μπορούσαν να μας φέρουν ένα βήμα πίσω από 

το χείλος ενός νέου ψυχρού πόλεμου και να αρχίσουν να αποκαταστάσουν την 

εμπιστοσύνη στις διεθνείς υποθέσεις. Στην ουσία, προτείνω το εξής: 

 

- Να αρχίσουμε επιτέλους την υλοποίηση των συμφωνιών του Μινσκ για την επίλυση της 

κρίσης της Ουκρανίας. 

 

- Να μειωθεί η ένταση της πολεμικής και των αλληλοκατηγορίων. 

 

- Να συμφωνήσουμε σχετικά με τα μέτρα για την αποτροπή της ανθρωπιστικής 

καταστροφής και την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τη σύγκρουση. 

 

- Να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση των θεσμών και των μηχανισμών της 

ασφάλειας στην Ευρώπη. 

 

- Να αναζωογονηστουν οι κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προκλήσεων και απειλών. 

 

Είμαι πεπεισμένος ότι κάθε Νομπελίστας μπορεί να συμβάλει στο να ξεπεραστεί η 

τρέχουσα επικίνδυνη κατάσταση και στην επιστροφή στο δρόμο της ειρήνης και της 

συνεργασίας. 

 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω να σας δω. 

 


