Birlikte barış içinde
yaşam evrensel bildirisi
Önsöz
Birleşmiş Milletler’in (BM), 8 Aralık 2017 tarihinde 193 üye ülke tarafından oybirliğiyle kabul edilmesiyle,
her yıl 16 Mayıs’ı Uluslararası Barış içinde Yaşam Günü haline getirmeyi amaçlayan A/R/72/130 sayılı
kararı göz önüne alındığında,
Uluslararası Barış içinde Birlikte Yaşam Günü’nün Afrika Birliği (Barış ve Güvenlik Konseyi, Toplantı
891, 2019) ve Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Caracas, 2019) tarafından desteklendiği göz önüne
alındığında,
Ayrıca bu günün Düsseldorf Bildirgesi (Birlikte yaşam taraftarı olan belediye başkanların Uluslararası
Gözlemevi, Ağustos 2019) aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki şehirler ve başkentlerde desteklendiği
ve her yıl kutlama taahhüdünde bulundukları göz önüne alındığında,
Günümüzde dahi, diğer insanlardan korkunun hoşgörüsüzlüğü artırdığını ve “benlik” kültürünün barışa
zararlı olan siyasî, iktisadî, sosyal ve çevresel çatışmalara yol açtığı göz önüne alındığında,
Milyarlarca kadın ve erkeğin halihazırda hoşgörü, af ve merhamet değerlerini esas alan bir zeminde
birlikte yaşadıkları göz önüne alındığında,
Irkımız, inançlarımız, kültürümüz, sosyal durumumuz, yaşam yerlerimiz ve biçimlerimiz ne olursa olsun
birbirimize bağlı olduğumuz göz önüne alındığında,
İnsanlık ailesinin uzlaşma ve dayanışma koşullarını oluşturmak için birlikte hareket etmemizin insanlık
adına görevimiz olduğu göz önüne alındığında,
Yarının yetişklinleri kendi geleceklerini birbirlerine karşı değil, birbirleriyle inşa etmeleri için genç nesilleri
Barış kültürüne eğitmenin acil olduğu göz önüne alındığında,

Bildiri
Biz, dünya vatandaşları, siyasî, iktisadî ve sosyal karar vericiler, “hoşgörü, katılım, anlayış
ve dayanışma ” lehinde olan Birlikte barış içinde yaşam evrensel bildirisine onayımızı
verdiğimizi ilan edip ve “farklılık ve çeşitliliklerimize saygı duyarak birlik ve beraberlik
yaşam biçimine uygun olan bir dünya oluşturmak için birlikte yaşamak ve hareket etmek
konusunda” irademizi ifade ediyoruz.*
*Uluslararası Barış içinde Yaşam Günü getirmeyi amaçlayan BM’in A/R/72/130 sayılı kararından
alıntı
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Birlikte barış içinde yaşam evrensel bildirisini kabul ederek, şu sorumlulukları alıyorum:
•
•
•
•

Kadın veya erkek vatandaş olarak:
Kadın veya erkek tüm vatandaşların eşitliğini ve birbirlerine bağlılığını kabul etmek.
Köprüler inşa etmek ve bizi ayıran duvarları yıkmak.
Uluslararası Barış içinde Yaşam Gününü kültürel ve yerel özelliklere saygı duyarak kutlamak ve
icabında bu meyanda farkındalığı artıran girişimlerde bulunmak.
Ulusal kurumlarla çalışarak Barış içinde Birlikte Yaşam için gereken koşulları oluşturmaları için
onları teşvik etmek.

Belediye, bölgesel ve yerel seçilmiş yetkililer olarak:
• Şehirlerde uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı kolaylaştırmak için her türlü çeşitliliğe saygı
duyarak ve ayrımcılığa karşı mücadele ederek Barış içinde Birlikte Yaşamın gelişmesini sağlamak.
• Toplumun can damarlarıyla sıcak bir ilişkide olarak, karşılıklı güven oluşturmayı ve tüm kadın-erkek vatandaşlarda toplumun birer parçası olma duygusunu geliştirmeyi amaçlayan adımlar atarak
toplumun birliğini ve sosyal bütünlüğünü teşvik etmek.
• Tüm kadın-erkek vatandaşlar arasındaki temasları kolaylaştıran yerel faaliyetler vasıtasıyla Birlikte
Yaşamayı ve Birlikte Yapmayı teşvik eden stratejiler uygulamak.
Kadın veya erkek şirket yöneticisi olarak:
• Hayata, insan haysiyetine saygı duyan ve işbirliğe değer veren bir ekonomi için çaba sarf etmek.
• Gündelik eylemlerimize anlam katan toplumsal çalışmaların ortaya çıkmasını teşvik etmek ve kârı
bir amaç değil bir araç olarak gören müşterek esenliğin hizmetinde olan şirketler geliştirmek.
• Ekonomik faaliyetlerin küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik üzerinde etkisini idare etmek ve şirketlerin politikalarını değiştirmek, ve hassaten ücret konusunda kadın-erkek arasında eşitliği hedefleyen politikaları hayata geçirmek.
Dinî bir lider olarak:
• İnsanlık ailesinin dinî ve manevî çeşitliliğine saygı duyarak uzlaşması için katkıda bulunmak.
Devlet ve hükümetler olarak:
• Uzlaşma ve dayanışma lehinde adımlar atarak ve insanları bağışlayıcı ve şefkatli olmaya teşvik
ederek, toplumlar, dinî liderler ve diğer kişilerle işbirliği yoluyla barışa ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmak.
• Özellikle küçük çocukların suistimalini yasaklayarak, sosyal ve iktisadî eşitsizlikleri azaltan bir
zemin oluşturmak.
• Tüm eğitim zamanı süresince barış kültürünün öğretimi için müfredat ve ders programlarında yer
ayırmak.
Ulusal veya uluslararası bir örgüt veya kurum olarak:
• BM’in A/RES/72/130 sayılı kararını destekleyen öneri ve ilkelerini somut eylemlere dönüşmesini
sağlamak.
• Barış içinde birlikte yaşamayla ilgili uluslararası konferansların düzenlenmesini desteklemek ve
küresel düzeyde ortaklaşa gerçekleştirilen eylemlere katılmak.

Birlikte barış içinde yaşam evrensel bildirisini kabul etmek için : www.16mai.org
Etrafınızla paylaşınız lütfen
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