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 הכרזת התנועה למדינה אחת בפלסטין 
 
 

לחבור לתנועה הקוראת למדינה  ,מוקירים צדק ושלוםבנינו ובנותינו, קוראים לכל אלו הפלסטין, החי באנו העם 
 פעל לחיים שויוניים.דמוקרטית אחת בפלסטין.  תנועה אשר ת

  
      :התובנות להלן מתבססות על ראיית העבר

 
י וצרפתי אשר חילק את בריטהעולם הערבי משועבד לשלטון קולוניאלי היה לאחר מלחמת העולם הראשונה, 

פיהן נשללה עצמאותה של פלסטין. האומות המאוחדות אשר  שקפו על לאזורי שליטה אשר  המזרח הקרוב 
 סוברינית בפלסטין.עצמאית יהודית  לכינון מדינה שהובילאת רצון  כוחות הכיבוש האירופאי מיסדו מנדט 

עבודה יישבה את פלסטין ביהודים. האידאולוגיה הציונית שמה דגש על התנועה הציונית שמקורה באירופה 
 ,ש את האוכלוסייה המקומיתולגר  נרקמה הכוונה  של בית לאומי לעם היהודי האידאולוגיה  , ובחסותעברית
  .בפלסטין על מנת להקים מדינה בעלת רב יהודיוזאת 

 
בו לבן הספר ההנפקת בתיישבות הציונית הלהתנגדות העממית הפלסטינית ל, הגיבה בריטניה 9191נת בש

נועדה לא  . מדיניות זו מדיניות הבריטית בקיום בית לאומי יהודי  בפלסטיןההמנדט הבריטי ותמיכת   הובהרה
 של פלסטין לשתי מדינות נפרדות. החלוקלתמוך ב

 
המדינות הערביות והמוסלמיות באומות המאוחדות, החליטו יחד עם כל ו, נציגיו, העם הפלסטיני 9191בשנת 

פה אחד לדחות את תוכנית החלוקה של פלסטין בקריאה  לכונן בפלסטין המנדטורית  מהים  ועד הירדן   
, ותשרת את כל אזרחיה  בשוויוניות, תוך הזהרה דתית ועדתיתמדינה אחת דמוקרטית אשר תמנע אפלייה 

  חסר פיתרון.מר, אנדמי ומקומי סכסוך לוביל ת למדינה יהודית ומדינה ערבית  וקה של פלסטיןשכל חל
 

 11%בהמשך  עד כדי  רחבהבאמצעות חלוקה שהת של פלסטין נתח נכבד מדינת ישראל קרעה , 9191בשנת 
בכח ובמזיד , עריהם   באמצעות טיהור אתני, שבו מאות אלפי פלסטינים נעקרו מבתיהםמהשטח. הדבר נעשה 

ואילו מי שנשארו ה זכותם לשוב, לשלנעם תום הלחימה  ורכושם הוחרם הושחת ונבזז. נהרסו,וכפריהם 
אדמתם ואוצרות  ות.משפטיות וו, פוליטיותזכויות כלכלימשווי בשליטת מדינת ישראל מצאו את עצמם מקופחים 

 סטורית בוזתה והוכחשה.הפכה לשולית, ומורשתם ההי , תרבותםופקיעוהשלהם הטבע 
  

פלסטין, דהיינו, את הגדה המערבית ואת מזרח ירושלים ורצועת מ ותרישראל את מה שנ כבשה, 9191בשנת 
תחת כיבוש צבאי אכזרי עד עצם היום הזה. ישראל מסרבת לציית להחלטת מועצת הביטחון  הנאנקיםעזה 
את ההגנות הקבועות בחוק ובכך  היא מפרה באורח סדיר  , הקוראת לישראל לסגת משטחים אלה, 292

ם הקמתמתבטאת בעיקר בזו ה. הפרה לאוכלוסיה הפלסטינית האזרחיתהמתייחסות וההומניטארי הבינלאומי 
בהדרגה כליאת מקדמת אשר . מדיניות זו  איםפלסטינומשאבים אדמות תוך הפקעת יישובים יהודים  של 

 .אי.דרום אפריקהאורח מעורר דאגה את הבטוסטאן בירה כמז, פלסטינים במובלעות
 

של הקהילה הבינלאומית, לרבות החלטות רבות של מועצת הביטחון של ונשנים למרות כל המאמצים הבאים 
 אבקים מזוייניםמ זוםהמשיכה לי  ת היהודים,האו"ם העצרת הכללית, הקמתה של מדינת ישראל כמדינ

 איום מתמיד על אנשים בארצות השכנות, תוך מו כן גם לפלסטיני ולעם הרב ומתמשך פלישות שגרמו לסבל ו
מעצמות ומעורבותן של בשל הרגישויות הדתיות והאתניות של הסכסוך וזאת עולם כולו בביטחון השלום וה

 זרות.
 
בהדרגה את אופיה אשר חסלה ו ,ירושלים רבתיבשל ישראל לבנות ולבסס שליטה דמוגרפית יהודית מאמצים ה

שוללת מהפלסטינאים את בירתם ההיסטורית  ומנתקת את הקשרים החברתיים  ההיסטורי של העיר,הערבי 
לקהילות מוסלמיות הגבלת הגישה . וכך גם באשר להחברה הפלסטיניתהחיוניים ליתר . קשרים כלכליים



 ומתמיד. מאז  שסגדו בהםלמקומות קדושים ונוצריות 
 
בתי  .אפליה שיטתית נגד אזרחיה הלא יהודיםמקיימות בתוך ישראל  רכות משפטיות, פוליטיות ואידיאולוגיותמע

דרישות מה בחריפות מתעלמות ובקביעות וחות המשפט של ישראל יחד עם ממשלתה וכוחות הביטחון ד
בתים בישראל לזכות השיבה לאדמות וו  ,שוויון זכויות, פלסטינים לרפורמה דמוקרטיתאזרחים ת של והמתמשכ

 .9191לאחר שמהם הם גורשו 
 

הפקעת אדמות, דלדול משאבים, ומניעת זכויות גירוש, של כיבוש צבאי,  ות שניםעשרלההתנגדות הפלסטינית 
את של ישראל להצדיק המאמצים החוזרים ונשנים   .לאזרחים ישראליםגם א פעם לסבל מצער בסיסיות גרמה ל

על  עומדיםי שיידחו בהתבסס על כך שאלו התנגדות, ראומרי ותגובה לבנימוק של הפרת  זכויות הפלסטינים 
 .עיוות עובדתי

 
יתות מסיפוח לצשל כוונה מחושבת על ות מצביע מדיניותהפעולותיה של ישראל ולהעלים עין מכך שאי אפשר 

המתייחסים בינלאומיים מקובלים  עקרונות של  בוטהתוך הפרה  כל מזרח ירושליםורוב הגדה המערבית של 
דבקה  במדיניות שהנה לא פחות מאשר כי ישראל  נה:  המסקנה המתבקשת מכך ה .דה יורה לכיבוש 

 התנחלות קולוניאלית.
 

ת נהלים של טרנספר כוחני, הפרדה ובידוד, גטואיזציה,  כוללההאפליה השיטתית של ישראל נגד הפלסטינים, 
 האפרטהייד  יפשע את ה באורח מעורר חרדמזכירה זכויות אדם בסיסיות וחירויות, ו שלילת אזרחות ו/או 

להבטיח  טוהר  ונועדאשר של מנהיגי ישראל  יהם פעולותוזאת כאשר במשפט הבינלאומי, בהתאם להגדרתו 
 מן העבר.פשיסטים טרים מש יותר ויותרמזכירות דמוגרפי של ישראל ואתני, דתי 

 
של העצרת  919של החלטה סירובה של ישראל לאפשר את שיבת הפליטים הפלסטינים, תוך הפרה של עצם 

המערבת ירושלים ורצועת עזה,  ,גדה המערביתב; המשך הכיבוש הצבאי הישראלי  9191הכללית משנת 
תוך הפרה של המשפט התנחלות יהודית מסיבית והפקעת אדמות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים 

האוכלוסייה טרי בקרב אשר ייצר משבר הומני הרסני על רצועת עזהההסגר הההומניטארי הבינלאומי; 
ה הנחושה כוונתעל ; כל אלו מצביעים בניית קיר האפרטהיידוגדש של מדיניות הרסנית כגון  הפלסטינית; 

, כולל וזאת בארצם שלהם מהפלסטינאים את זכויותיהם האנושיות  והאזרחיות שלוללישראל  וההחלטתית של
 זכותם להגדרה עצמית.

 
 :ותהבא ותאנו מגיעים למסקנ להלן 

 
    החלטה ראשיתה בעצם היזומה, ו אליזציהקולוניבלצד הכאב הכעס והפחד  שמקורם  הסכסוך המתמשך*         
 סגרגציה  שמדינת לשויון ו -צדק, גירוש, אי -לאיבסופו של דבר הביאה  9191-על חלוקת פלסטין ב          
 את תוכנית החלוקה.שמר במטרה ל, ישראל כפתה על האוכלוסיה הפלסטינאית המקומית         

 

  לקראת פתרון של שתי מדינות היו המכוונות האו"ם  והחלטות  ווךתימאמצי , הדיפלומטיה הבינלאומית
נובעים , אשר המקורות האמיתיים של הסכסוךאי הבנה מתמשכת בדבר עקב ערפול ו ותמטע הנןו

עובדות בשטח, ההפרדה אתנית. אתני ועל טיהור העומדת על  הקולוניליסטית הציוניתמהאידיאולוגיה 
יהודים  של מאות אלפי אזרחים ישראלים , והמעבר ההרחבה המסיבית של התנחלויות יהודיותובעיקר 

המוזכרת כמו זו  שדיפלומטיה  ,כל תקווהמבטלת הגדה המערבית כל חלקי בומזרח ירושלים להתנחלות ב
 ביא לשינוי.לעיל עשוייה אי פעם לה

 

   הטוען  עתיק היומין  מובןטריטוריה של פלסטין המנדטורית שהתבססה על ההעמים וההחלוקה של רעיון
והזכויות מפר את זכויות האדם אף אינו קביל ו,  זכות ראשונים בלעדית על הארץ לכלל העם היהודי ל

זכויות אדם, בדבר האו"ם כפי שבוטאו באמנות   הנורמות וכן גם אתשל העם הפלסטיני,  הפוליטיות 
 ות.ופוליטי ות , תרבותיותחברתיוזכויות 

 

  תמיכה באמונות   על  הדברים מטבע תבססחלוקת פלסטין לשתי מדינות רק מנציחה את הסכסוך, המ
במיוחד את השליטה האתנית, אפלייה, כפיית ההפרדה, ואת הסכסוך  לביםמאשר רק ומעשים )נהלים( 

פרקטיקות של קולוניאליזם, אפרטהייד, ומהווים עלבון  משחזרים. כל אלה אדמותההפקעת ו  גטואיזציה
 למצפון  האנושי.

 

   בשלום במדינה אחת  יחדיולחיות אים, וכל היושבים בפלסטין אינם מסוגלים פלסטינהיהודים, ההטענה כי
בדבר אפריקאים שחורים ואנשים לבנים שקודמו בידי טענות דומות ה ככמו ,המיסוד תשקרית וגזעני  הנה

  .  .משטר האפרטהייד בדרום אפריקה
 

  טענה עם גזענות נגד יהודים, דומה ואינה ניתנת להשוואה אימוץ זכויות שוות ליהודים ופלסטינים אינה
 .על כל גירסאותיה. בתוקף חייבת להידחות אשר 



  כל עוד לא יבוטלו המחיצות הפסולות של המדינה,  ביטחון, שגשוג וחופש , שלוםא ידעו פלסטין לכל תושבי
הזכויות כל עוד לא ישוחזרו , כל עוד לא תהייה הכרה מלאה בעוולות ההיסטוריות שנגרמו לעם הפלסיטני 

, וכל עוד לא תובסנה כל הדוקטרינות שלהם השיבה הבלתי ניתנות לערעור של כל הפלסטינים, כולל זכות
 חירויות והזדמנויות.יהנו משוויון זכויות ת והמפלות, ויובטח כי כל האזרחים המפרידו

 

 

 
  את עמדתנו כדלקמן:לפיכך, אנו מצהירים 

לספק  הפלסטין, ללא הבדל גזע, דת, מוצא אתני או מוצא לאומי, יכולבמאוחדת דמוקרטית . רק מדינה 9
 חירות וביטחון לכל.

 
 תקום מדינה אחת השייכת לכל אזרחיה.  הים התיכון לנהר הירדן מכל שטחי פלסטין על . 2

 
 
 שווי זכויותנהנים מכמדינה דמוקרטית עצמאית אחת כאשר כל אזרחיה  ארץ זו חייבת להיות מכוננת. 9

 לחיות בחופש ובביטחון. הזכאים
 
בניהם וני קודמת האה הלך המשגורשו במכל אלו החיים שם וכל אלו חשבו ויכללו יאזרחי המדינה הזו כ. 9

 בניהם.
 
 

תנועה בינלאומית, המבוססת על עקרונות אוניברסליים של שלום, שוויון, צדק  לבנייתלפיכך, אנו מתחייבים 
 :היסודות הבאים תהיה מושתתת על אשר מדינה פלסטין. במדינה אחת דמוקרטית  מתוזכויות אדם, להק

   
זכות להיבחר , הצבעה שוותהבוגרים  ייהנו מזכויות  הזרחיכדמוקרטיה שבה כל אכונן פלסטין המאוחדת תב. 9

 ולתרום לממשל של המדינה. 
 דמוקרטיה זו תתבסס על העקרונות הבאים:

 
 מוצא אתני לאום, דת, שפה או מגדר.רקע של על  מפלהחוק מדינה לא יקום ןלא יהיה  : א

 
אתנית, דתית, תרבותית או  , הפרדה או עליונות אפליה על הלא תוכל לבסס את מצעמפלגה פוליטית שום  : ב

 .גזעית
 

, אתני י, דתיגזע  על רקעלקבוצה ייחודית וזכויות יתר שתספק שירותים  רשות  של המדינה  תאפשרתג: לא 
  או לאומי.

 
כמעוגן בכל האמנות הרלוונטיות של האומות  זכויות אדם וחירויותממלוא כל אזרחי המדינה ייהנו  .ד

  .כנסותהתחופש הדגש על חירויות הביטוי, הדת, השפה, תנועה, מגורים ותוך השמת , המאוחדות
 
 .בוהרמשל מצורה של אפליה או אי שוויון הנובע מיהיו מוגנות מפני כל מיעוטים ה כל. זכויות ה:
 
ויגנו, על  , ישמרו ,ישמרו  מדינה,את כל האנשים בייצגו  בתי המשפט, המשטרה והמנהל המשפטי ן: 
 אידיאלים של שוויון ודמוקרטיה.ה

 
שטחים ציבוריים, חינוך, בריאות, פנאי, חוקי המדינה יבטיחו לכל אזרחיה שוויון בנגישות לביטחון, דיור,  ז:

 .וכבוד חופשים של יכל הדרישות הבסיסיות לחו ביטוי תרבותי 
 
מבקשים מקלט מרדיפות החוף מבטחים עבור  ותספקפעיל מדיניות הגירה שקופה ובלתי מפלה תהמדינה  : ח

 של רדיפות גזעיות או אתניות.העומדים בסיכון במיוחד עבור אלה 
 
יהיו האזור, כך ש שלאת ההיסטוריה של ארצם ו פניםבני הנוער להאת יורו  בתי הספר ותוכניות הלימודים  ט:

לדחות גזענות ודוקטרינות של  אזרחים עמיתים,  של המקורות והנסיון ההיסטורי  את ולכבד  הביןלמסוגלים 
זכויות וביטחון של  ועל  השלוםלשמור על ו להגן על חירויות האדם, הפרדה, לכבד את זכויות האדם

 האנשים בארץ ובעולםכל.
 
 לכל הדתות.ולא תסכים להעדפה  של כל דת שהיא ותאפשר חופש פולחן . המדינה לא תקים 2
  

 ללא מגבלה או אפליה.להם דתם ולהתפלל במקומות הקדושים סגוד לכל תושבי המדינה יהיו חופשיים ל : א
 



לא תהה דת אשר תמנע את הפולחן של בפני החוק, וכי עמדה שווה מיהנו המדינה תבטיח כי כל הדתות  : ב
 האחר.

 
 ובכל מקרה תובטח הדתי והמסורת,  החוק יות על ולחאם לקיים ב י המדינה יהיו חופשיים לבחורכל אזרח ג:

 .האזרחיחוק של הלתושב המדינה הגנתו 
 
 

 
 .השימוש בבכללותה ולכל אזרחיה תהיה גישה שווה ללאומה  תשייכ תהיהמדינת ה. הקרקע הציבורית של 9

 
וקהילות על בסיס דת,  אנשים בין ות עלול ליצור מובלעות או הגבלות המפרידאו חוקי המכשול פיזי לא יהיה  : א

 גזע או לאום.
 
 ת.וכל האזרחים בשוויוני רווחתציבוריות של המדינה ינוהלו להתשתיות וה ,טבעההאדמה, משאבי  : ב

 
פלסטינים בגדה , מהפלסטינים אזרחי ישראלאו מהרכוש פרטי שהופקע מן הפליטים הפלסטינים,  ג: 

 צאצאיהם. של הרכוש או שלהמקוריים  עליםביוחזר או יפוצה בהסכמת ה  המערבית וברצועת עזה
  

 
 כל אזרחיה.לביטוי תרבותי לחופש . המדינה תספק תנאים 9

 
 באופן חופשי.יפרחו ויתפתחו  האמנויות והתרבות כי כל השפות, יבטיחו הממשלה והחוקה  :א

 
המורשת  ביטוישימוש בשפה  למנהגים, ובבהרגלי הלבוש שלהם, בכל האזרחים יהיו שווי זכויות  : ב

  התרבותית שלהם ללא יחס מעליב או מפלה.
 
 בכל הרמות ובכל מגזרי החברה.יהיה שוויון בתעסוקה . לאזרחים 5

 
 על ידי שפה, גזע, דת, מין, או לאום. תוגבליקבע או תתעסוקה לא  : א

 
 שויוןעשוייה להגביל  בכל דרך אשר  , הכשרה מקצועיתבהשכלה וב ,התמחותבלא תהיה הפרדה  : ב

 נותיהם וחלומותיהם.את כישרו ממשלעל מנת  בתעסוקה של כל האזרחים הזדמנויות 
 
בהתאם יסופקו , יות מוגבלובעלי מתקנים אחרים עבור אזרחים למבני ציבור ול, הלעבוד נגישותשיוויון ב ג: 

 לסטנדרטים ונהלים בינלאומיים.
 
 
 

 
חפש  פתרון בדרכי שלום לסכסוכים באמצעות ותעת החוק הבינלאומי בכל תחזק ותתמוך בקיום . המדינה 9

 ביטחון קיבוצי בהתאם למגילת האומות המאוחדות.ומשא ומתן 
 
בהחזרת הגולן לסוריה וכל טריטוריה לבנונית המוחזקת  ילווהמיסוד של מדינה דמוקרטית אחת בפלסטין    :א

 .המושתת על צדק  והחוק הבין לאומי. ,להשיג שלום אזורי כוללוזאת על מנת על ידי ישראל ללבנון, 
 
ברחבי גזענות -אנטיל סייעו, ויבכל מקום בו היא מתרחשאנשים בפלסטין המאוחדת יידחו גזענות כל ה:  ב

  העולם
 

במישור  הבסיסיות   יהםזכויותמלוא מלהנות  ולםכיוכלו על פיו סדר בינלאומי ש כינוןתחפש דרך  לג:  המדינה 
החוק הבינלאומי באמנות והמאוחדות  האומות של הרלבנטיות  הצהרותבתרבותי ופוליטי כמפורט  ,חברתיה

 לזכויות האדם.
 
נשק שיהיה גם נקי מכל הקמת אזור חופשי מנשק גרעיני במזרח התיכון, ותתרום  לדרך ה תבקש מדינה ד:

נשק ארסנל הגדר כחלק מלא רק זה המולהשמדה המונית. כל הנשק הנוכחי של ישראל להשמדה המונית )
הרס בחסות האו"ם תוך שנה מיום הקמתה של המדינה ייאו   יפורק ,החדשה שתירש המדינהגרעיני( ה

 החדשה.
 

 קריאה לפעולה

 



 הקמת להצטרף אלינו ב והדוחים גזענות והפרדהחופש, צדק, שוויון ודמוקרטיה אלו המוקירים אנו קוראים לכל 
 התנועה הזו.

 
על  זו לבצע דיון דמוקרטי חופשי על המטרות והעקרונות של הכרזהאתר ואתר אנו קוראים לפלסטינים בכל  : א

הקמת מדינה להגדרה עצמית למובנת מאליה ולממש את זכותם הבלעדית הישירה וה מחדש   םלאחד מנת 
 פלסטין.באחת דמוקרטית 

 
מדינה היהודית, פיתוי האשלייה בדבר הל בראל מעהביט ב אנו קוראים ליהודים בישראל וברחבי העולם ל

ביטחון. הם נקראים לנתב את חלומותיהם -ואימובילה לסכסוך אינסופי ה היכולה להתקיים רק על אפלייה
ת, בין אם והיהודי ותהקמת מדינה אחת משותפת בכל פלסטין בין הים התיכון לנהר הירדן, שבה השאיפל

 אחרים.השליטה בלהתממש ללא  ותת או אתנית, יכולות, תרבותיודתי
 
תנועת , ולכל  סנקציותהשקעה ו-אי בקמפיין למען חרם יםפעילהחידים בקבוצות וביאנו מפצירים  ג:

 ..שלהםלמצע ולקמפיין את מטרותיה בגלוי  זו ולצרף פלסטין לאמץ את העקרונות של הכרזה של הסולידריות 
 
 כינוןאפליה גזעית ברחבי העולם להצטרף אלינו בלענות וגזלהמתנגדים  יםאזרחים אנו קוראים לארגוני : ד

 בעולם כולו.מהווה איום על שוויון וצדק שם -איגזענות כל אמונה כי ב התנועה הזאת, 
 
פלסטין באתנית   -לאמאוחדת מוסלמי לתמוך בדמוקרטיה -חברות אזרחיות בעולם הערבי באנו מפצירים  ה:

שוויון  אשר תקדמנה  הכשרת פלטפורמות תמיכה ו לשהצהרות פומביות והנפקת על ידי בניית קונצנזוס ציבורי 
 אתני עדתי במדינות שלהם.

 
טקסטים האוצרות דלות ולהפיץ את תבונת למוסלמים, יהודיים ונוצריים  למלומדים ואנשי דת אנו קוראים  ו:

מדינה משותפת רוחנית בהמאמינים לחפש ולתמוך בכל לב ובנחישות להנחות את  אשר בכוחם הקדושים  
 ..פלסטיןב

 
ארגון מדינות לאיחוד האפריקאי, לליגה הערבית, לאיחוד האירופי, לאנו קוראים לאומות המאוחדות,  ז: 

ארגון הוועידה האסלאמית לחבר העמים, ל(, ASEANאמריקה, קבוצת אסיה פסיפיק לשיתוף פעולה כלכלי )
לאשליית מכוונת הממשלות של הקהילה הבינלאומית לזנוח את הדיפלומטיה והכל הארגונים האזוריים לו

רק מנציחה את הסכסוך ואת הסבל האנושי, ולאמץ את היעדים של הצהרה זו, , אשר פתרון של שתי מדינותה
השלום  תבטחמען הל והאו"ם שפותחאמצעי על פי הצופן של זכויות אדם אוניברסליות  מתבססת על אשר 

  ינלאומיים.והביטחון הב
 

בהצהרה זו, כל  המבוטאות את המטרות  ות הבהירמהו המרחיבותח אנו מקדמים בברכה הצהרות נוספות 
 -לאנטיובייחוד מחויבותה לזכויות אדם אוניברסליות, עקרונותיה, בקנה אחד עם מטרותיה ו ן עולותעוד ה

 החזון בכל מי המשתף איתנו אתאנו מפצירים  לערך עצמי ולזכויות.כל האנשים לשוויון בסיסי לגזענות ו
 למימושהנועד ולהצטרף למאבק ההיסטורי לבנות , ויחד להניח הצדה את המחלוקות בהצהרה זו שמטרות וה

 פלסטין.בהאידיאלים של מדינה אחת דמוקרטית 
 

ים על ידי אנשלובעלי בריתנו, אנו מתחייבים להחזיר את הצדק  ים חברים הבינלאומיההזה, עם  צעעל המ
 ביטחון, שלום וחופש., שוויוןמ יהנופלסטין שבה כל האזרחים ב מאוחדתהקמת מדינה דמוקרטית 

 
 ולהניע יכולת האנושית להתגבר על מורשת של סכסוכים מרים, לאנדרטה  הווהיזה אנו מאמינים כיהישג גדול 

לפעול  שהואאנשים בכל מקום והפרדה, ובכך לתת  ל את כל עמי העולם לדחות אמונות של עליונות אתנית
על מנת לבנות חברות, עמים, ומדינות, להגנת והבטחת שויון ערך עצמי וזכויות אדם תקווה חדשה ואנרגיה ב

 לכלם.
 

 


