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 Se  mitä  ehdotan  tässä  dokumentissa  ei  ole  mitään  uutta,  että  Yhdistyneet  Kansakunnat  pitää 
 uudistaa.  Kaikki  YK:n  johtajat  ovat  yrittäneet  saada  muutosta  aikaiseksi,  mutta  YK:n 
 Turvaneuvoston  jäsenvaltiot  ja  muut  tahot,  kuten  varjo  hallitukset  ja  muut  enemmän  tai 
 vähemmän  ahneet  ja  itsekkäät  tahot  eivät  halua  muutosta,  koska  ne  hyötyvät  nykyisestä 
 jatkuvan kaaoksen luomasta epävarmuudesta, sekä sodista  . 

 Älä  anna  puheen  YK:sta  lannistaa  sinua  lukemasta  tätä  documentia.  Idea  ei  ole  sitä  miltä  se 
 äkkiseltään  kuulostaa.  Minulla  on  todella  uusi  ja  erikoinen  idea  siitä  MITEN  voimme  hellästi 
 painostaa  maailmaa  uudistamaan  YK:n,  ja  siitä  miten  se  tulee  johtamaan  pysyvään  rauhaan  ja 
 lukemattomiin muihin uudistuksiin  . (Tästä lisää myöhemmin  tässä dokumentissa.) 

 Ehdotan,  että  YK  revitään  täysin  palasiksi  ja  uudistetaan  niin,  että  se  on  täysin  neutraali  ja  sillä 
 on  valtuus  hoitaa  jäsenvaltioiden  kanssa  isot  koko  maapalloa  koskevat  ongelmat  ja  asiat 
 kuten,  sodat,  diktaattorit,  isot  luonnon  muutokset,  pandemiat,  pakolaiset,  nälänhädät,  ihmisten 
 perusoikeudet  ja  vapaudet,  ihmisen  hyväksikäyttö,  ekonominen  orjuus,  ihmiskauppa, 
 luonnonkatastrofit,  maailmanlaajuiset  saasteongelmat,  valtioiden  sponsoroimat  terrorismi, 
 cyber  rikolliset,  hakkerointi,  sekä  biologisten-  ja  ydinaseiden  vähentäminen,  ja  muut  vastaavat 
 isot  asiat,  jotka  pitää  ratkoa  puolueettomassa  ympäristössä.  Ja  mikä  tärkeintä  Uudella 
 Yhdistyneillä Kansakunnilla (UYK  ) on oikeus ja rahkeet  valvoa, että näitä lakeja noudatetaan. 

 Aiemmin  nämä  asiat  on  käsitelty  mikä  missäkin.  Eri  maat,  YK  ja  monet  organisaatiot  ovat  kukin 
 olleet  sekoittamassa  päätöksentekoa,  ja  siksi  se  on  aina  niin  vaikeaa,  koska  kaikki  tahot  ajavat 
 vain  omaa  etuaan.  Mutta  nyt  tarkoitus  on,  että  UYK  ottaa  johtajan  roolin  näiden  asioiden 
 hoitamisessa.  Kaikki  nämä  asiat  pohditaan  ja  päätetään  UYK:n  puolueettomassa  ympäristössä, 
 ja jäsenvaltiot äänestävät niistä. 
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 Luodaan Puolueeton, Arvoihin- ja Lakiin 

 Perustuva Yhdistyneet Kansakunnat 

 Mutta  on  erittäin  tärkeää  ymmärtää,  ettei  Uusi  YK  tule  päättämään  näistä  asioista  yksin  vaan 
 kaikki  UYK:n  jäsenvaltiot  tulevat  äänestämään  niistä.  Eikä  UYK  olemaan  mikään  One  World 
 Power  tai  globalistinen  agenda,  jotka  haluaa  kontrolloida  koko  maapalloa.  Uudesta  YK:sta  ei  voi 
 myöskään  tulla  mitään  diktaattoria.  Ymmärrän  hyvinä  nämä  pelot,  mutta  ne  ovat  täysin  turhia, 
 koska  ne  voidaan  estää  UYK:n  sisäisillä-  ja  ulkoisilla  lailla  ja  valvonnalla.  UYK  tulee  saamaan 
 täysin uudet arvot, säännöt ja lait minkä mukaan sen pitää toimia. 

 Mureneeko Suomi? 

 Mielestäni  Suomi  haalistuu,  kuihtuu  ja  näivettyy  pois  pikkuhiljaa.  Joka  vuosi  sen  itsenäisyyttä  ja 
 omaa  päätösvaltaa  omista  asioista  nakerretaan  pois  puolisalaa  eri  tahojen  toimesta.  Tehdään 
 jotain  suurta,  joka  pelastaa  myös  meidän  pienen  suomen  kohtalon  kaikkien  muiden 
 vaikutuksesta. 

 On  hyvä  ymmärtää,  että  jos  rakastat  Suomea  ja  sen  itsenäisyyttä,  YK:n  uudistaminen  tulee 
 vahvistamaan  kaikkien  maiden  itsenäisyyttä  ja  vapauksia  niiden  omissa  sisäisissä  asioissa, 
 koska ihmisten, kulttuurien ja maiden vapaus ja monimuotoisuus ovat lahja, joita pitää vaalia. 

 Tässä  on  yksi  suurimmista  eroista  minun  parannusehdotusten  ja  monien  muiden  ehdotusten 
 kanssa.  Niissä  kaikissa  heikennetään  itsenäisten  maiden  valtaa.  Minä  taas  haluan  luoda  YK:n 
 jossa sitä lisätään. YK hoitaa vain isot asiat, jotta itsenäiset maat voivat keskittyä olennaiseen. 

 En  ole  välttämättä  EU:n  vastainen,  koska  siinä  on  myös  hyviä  puolia,  mutta  EU:n  on  muutettava 
 suuntaa  niin,  että  se  antaa  jäsenmaille  lisää  itsemäärämisoikeuksia  ja  vapauksia,  eikä  vain 
 leikkaa  niitä.  Kannattaa  ehkä  kysyä,  että  käyttääkö  EU  Suomea  hyväksi  jo  nyt?  Jokainen  EU:n 
 jäsenvaltio saa itse päättää haluaako olla osa sitä vai ei. 

 Nykyinen systeemi 

 Oletko  sinä  tyytyväinen  miten  USA,  EU,  Venäjä,  Kiina,  YK,  sekä  monet  kansainväliset  järjestöt 
 riitelevät  keskenään  kaikesta  eivätkä  saa  mitään  aikaiseksi,  jopa  erittäin  kriittisissä  koko 
 maapalloa koskevissa ongelmissa? 
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 Esimerkiksi,  juuri  tämän  jatkuvan  riitelyn  takia,  ja  sen  että  Korona  politisoitiin,  emme  vieläkään 
 tiedä  auttaako  maskit  ja  rokotteet  Koronaan,  mitkä  lääkkeet  parantavat  sen,  tai  oliko 
 lockdowneista  ja  muista  rajoitteista  mitään  hyötyä.  (Olisimme  voineet  oppia  Koronasta  paljon,  ja 
 siten  pystyisimme  torjumaan  paremmin  tulevat  pandemiat,  joita  varmaan  tulee.  Ehkä  tämä 
 riitelyn  takia  miljoonat  ihmiset  kärsivät  turhaan  monella  tavalla,  tai  jopa  kuolivat!  Mutta  ei  sillä 
 väliä,  meidän  johtajat  voisivat  vähemmä  välittää  siitä,  kunhan  saavat  ajaa  omaa  agendaansa 
 läpi ja pääsevät roikkumaan iltauutisissa.) 

 Ja  on  myös  hyvä  huomata  kuinka  esim.  Koronan  kanssa  meitä  ohjattiin  pelolla  uskomaan,  joko 
 siihen  että  vain  rokotteet  voivat  pelastaa  meidät,  tai  että  rokotteissa  on  meidän  DNA:ta 
 muutavia  myrkkyjä,  ja  että  Korona  on  lanseerattu  tappamaan  puolet  maailman  väestöstä. 
 Molemmat puolet yrittivät pelotella meidät alistumaan heidän tahdolle. 

 Eikö  olisi  paljon  järkevämpää,  jos  olisi  yksi  todella  luotettava  ja  neutraali  taho,  jonka 
 päätarkoitus  on  pitää  huolta  meistä  ja  maailmasta  näissä  kaikkia  koskevissa  ja  tärkeissä 
 asioissa? 

 Otetaan  toiseksi  esimerkiksi  vaikka  mahdollinen  ilmastonmuutos.  Monet  kehittyvät  maat  eivät 
 juurikaan  leikkaa  omaa  hiilijalanjälkeään.  Useat  maat  Etelä-Amerikassa  kaatavat  sademetsiään 
 yhä  kiihtyvällä  vauhdilla,  koska  siellä  jyrää  isot  kansainväliset  ruoka-alan  yritykset.  USA:ssa 
 republikaanit  eivät  usko  lämpenemiseen,  kun  taas  demokraatit  uskovat  siihen,  ja  myös  EU:ssa 
 ilmastonmuutos  on  iso  poliittinen  kuuma  peruna.  Noin  yleisesti,  oikeisto  on  sitä  vastaan  ja 
 vasemmisto  sen  puolesta,  ja  molemmat  puolet  ostavat  tutkimuslaitoksilta  haluamansa  laisia 
 tutkimustuloksia. 

 Se  ei  ole  mikään  salaisuus,  että  monilla  tutkimuslaitoksilla  on  omat  poliittiset  näkemykset,  tai 
 ne  kumartavat  rahaa,  ja  siten  tuottavat  asiakkaan  haluamaa  tutkimustulosta.  Samoin  myös 
 media  sylkee  ulos  sitä  näkemystä  ilmastonmuutoksesta,  mikä  on  niiden  poliittinen  kanta.  On 
 erittäin  ongelmista,  että  kaikki  on  politisoitua,  iso  raha  jyllää,  kaikki  on  myytävänä,  ja  media 
 aivopesee meitä mielin määrin. 

 Ja  vielä  ylläolevan  päälle  se  että,  koska  maailmassa  on  kommunismia,  diktaattoreita, 
 kuningaskuntia,  demokratiaa,  kapitalismia,  eri  uskontoja,  iso  raha,  varjohallituksia,  jne.,  ja  kaikilla 
 näillä  tahoilla  on  oma  näkemys,  josta  ei  jousteta,  niin  emme  tule  koskaan  pääsemään 
 yhteisymmärrykseen  mistään  maapallon  laajuisista  ongelmasta.  Ja  pelkään  pahaa,  että  juuri 
 tämän  takia  onnistumme  tuhoamaan  tämä  pallon,  tai  ainakin  vaikeuttamaan  omaa  elämäämme 
 todella paljon, jonkun tulevan pandemian, sodan tai ongelman takia. 

 Juuri  näiden  syiden  takia  tarvitsemme  vahvan,  neutraalin  liittoutuman  minkä  vastuualueeseen 
 kuuluu  näiden  tärkeiden  asioiden  hoitaminen.  Uskon,  että  UYK  voisi  erittäin  helposti  selvittää 
 maailman  ongelmat  palkkaamalla  neutraaleja  tiedemiehiä  tutkimaan  nämä  asia  kerralla 
 perinpohjin.  Ja  tietenkin  myös  UYK:n  tutkijat  saattavat  tehdä  virheitä,  mutta  on  parempi,  että 
 yhdistämme  maailmanlaajuiset  voimavaramme  yhden  päätöksen  taakse  kuin  se  mitä  nykyään 
 teemme;  riitelemme  näistä  asioista  ja  mitään  ei  tapahdu.  Jos  huomaamme,  että  päätös  olikin 
 väärä, sitten voimme välittömästi muuttaa suuntaa. 

 UYK  perustaa  tutkimusrahaston  näiden  koko  maailmaa  koskevien  asioiden  tutkimiseen,  jota 
 kaikki  jäsenmaat  rahoittavat  suhteessa  bruttokansantuotteeseen.  Uskon,  että  tutkimustulos 
 olisi  paljon  parempaa  koska  se  on  neutraalia  ja  myös  halvempaa  verrattuna  nykyiseen 
 käytäntöön,  jossa  eri  maat  ja  tahot  kaikki  tutkivat  samaa  asiaa,  mutta  pilaavat  tutkimustulokset 
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 koska  haluavat  sen  tukevan  omia  päämääriään.  Tietenkin  maat  ja  yksityiset  tahot  voivat  tehdä 
 mitä  tutkimuksia  tahansa,  mutta  antamalla  UYK:lle  mandaatin  tutkia  näitä  isoja  ongelmia,  paljon 
 turhia tutkimuksia jäisi tekemättä, sekä rahaa säästyisi muihin tärkeisiin tutkimuksiin. 

 Tietenkään  UYK  ei  tee  kaikkia  tutkimustyötä  yksin  vaan  se  käyttäisi  kansainvälistä  yhteisöä 
 tarpeen  mukaan  auttamassa  sitä.  Mutta  se  ottaisi  johtajan  roolin  näissä  asioissa  ja  varmistaisi, 
 että asia tutkitaan puolueettomasti ja oikein. 

 Sodat ja diktaattorit 

 Myös  jopa  erittäin  vaikeasti  saavutettava  Maailmanrauha  on  täysin  mahdollista.  Olemme  vain 
 yrittäneet  saavuttaa  sitä  väärällä  tavalla.  Olemme  yrittäneet  puhua  järkeä  maailman  johdolle, 
 mutta tämä ei tule koskaan toimimaan, kuten olemme kaikki jo moneen kertaan huomanneet. 

 Miten  me  voimme  lopettaa  nykyiset  sodat  and  estää  uusien  sotien  syntymisen 
 tulevaisuudessa?  Meidän  pitää  antaa  UYK:lle  valtuudet  ja  mandaatin  puolustaa  kaikkia 
 itsenäisiä  valtioita,  jos  niihin  hyökätään.  Eli,  maa  joka  hyökkää  toiseen  maahan  tulee  olemaan 
 sodassa kaikkia UYK:n jäsenvaltiota vastaan  . 

 Käytännössä  UYK  vuokraa  puolustusvoimat  mahdollisiin  rauhanturvaoperaatioihin  isoilta 
 valtioita  millä  on  kattavat  puolustusvoimat  aivan  kuten  se  tekee  nytkin,  mutta  sillä  erolla,  että 
 sillä  on  mandaatti  poistaa  joku  diktaattori,  tai  lopettaa  sota,  millä  keinoilla  tahansa.  Nykyään 
 YK:n joukot voivat vain pitää rauhaa yllä. 

 Kaikki sodat loppuvat tähän! 

 Mikä  tässä  on  todella  tärkeää,  että  pelkästään  se,  että  UYK:n  on  pakko  puolustaa  maata  johon 
 hyökätään tulee toimimaan  PELOTTEENA  , niin ettei kukaan  uskalla edes aloita sotaa. 

 KYSE ON SOTIEN ESTÄMISESTÄ, ENNEN KUIN NE EDES ALKAVAT 

 En  usko,  että  UYK:n  tarvitse  koskaan  käyttää  väkivaltaa  .  Minkään  maan  johtaja,  tai  diktaattori 
 ei  ole  niin  tyhmä,  että  aloittaisi  sodan,  tai  vahingoittaisi  kansalaisiaan,  jos  hän  tietää 
 varmuudella, että tulee joutumaan Kansainväliseen Oikeuteen ja vankilaan sen takia. 

 Esimerkkinä  sanotaan,  että  Afrikassa  on  joku  diktaattori,  joka  ei  suostu  lähtemään  vallasta  pois 
 ja  vahingoittaa  kansaa.  UYK  tiedottaa  sen  maan  kenraaleille,  että  jos  kaappaatte  vallan  ja 
 annatte  kansan  valita  vaaleilla  uuden  johdon  maahan,  pääsette  itse  pälkähästä.  Toinen 
 vaihtoehto  on,  että  UYK:n  lähettää  joukot  tähän  maahan,  ja  sitten  nämä  kenraalit  joutuvat  maan 
 diktaattorin  kanssa  samaan  vankilaan.  Voit  arvata  minkä  vaihtoehdon  nämä  kenraalit  valitsevat. 
 Jos  tämä  maa  pistää  vastaan,  niin  kun  UYK:n  joukot  ampuvat  varoitukseksi  muutaman  ohjuksen 
 sotilaskohtiin,  niin  se  sota  on  päivässä  ohi.  Ja  myös  tämä  maan  sotilaille  voi  ennakkoon 
 viestittää,  että  heidän  on  parempi  hylätä  armeija  ja  paeta,  kuin  menettää  henki  turhan  takia, 
 koska häviö on täysin varma. 

 Ja  tietenkin  UYK  tulee  aina  ensin  käyttämään  kaikkia  diplomaattisia  keinoja,  sanktioita  ja 
 pakotteita.  Mutta  sillä  erolla  nykykäytäntöön,  että  ongelmiin  tartutaan  päättäväisesti  heti  ,  eikä 
 niiden anneta muhia vuosien- tai jopa vuosikymmenien ajan. 

 Tämä  tulee  aikanaan  johtamaan  maailmanrauhaan,  todelliseen  vapauteen  ja  elämän 
 perustarpeiden  tyydyttämiseen  kaikille  maailman  ihmisille.  Sadat  miljoonat  ihmiset,  jotka  nyt 
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 kärsivät  ja  elävät  diktaattorien  mielivallan  alla  tulevat  samaan  vapauden  sinä  päivänä,  kun  nämä 
 uudet lait tulevat voimaan YK:ssa. 

 Ilon ja toivon energia 

 On  myös  hyvä  oivaltaa,  että  heti  kun  julkaisemme  tämän  kansanliikkeen  maapallon  laajuisesti  ja 
 etenkin,  kun  alkaa  näyttämään  siltä,  että  YK:n  uudistus  tulee  menemään  läpi,  niin  tämän 
 vaikutukset  alkavat  välittömästi  .  Maailman  diktaattorit  pelästyvät  ja  miettivät  kuumeissaan,  että 
 miten  pääsevät  pälkähästä.  Myös  kaikki  aseelliset  konfliktit  ja  sodat  alkavat  laantua  ja  kuihtuvat 
 pikkuhiljaa pois. 

 Koska  lähes  kaikki  ovat  nyt  erittäin  pessimistisiä,  tai  jopa  peloissaan  omasta,  perheensä  tai 
 yrityksensä  tulevaisuudesta,  niin  YK:n  uudistaminen  antaisi  koko  maailmalle  todellisen 
 vitamiini  ruiskeen  ja  se  ilo,  toivo  ja  energia  mikä  tästä  kumpuaisi  olisi  valtava.  Se  vaikuttaisi 
 välittömästi myönteisesti maailmantalouteen ja sitä kautta jokaisen henkilön elämään. 

 On  hyvä  muistaa,  että  korona  sekoilu;  pakkorokotukset,  koronakaranteenit  ja  rajoitukset,  sekä 
 sairaanhoitajien  puute,  energiakriisi,  ruokapula,  logistiikkaongelmat,  tuote-  ja  raaka-ainepula, 
 polttoaineiden,  sähkön  ja  kaasun  hintojen  nousut,  inflaatio,  konkurssit,  ihmisten  pelot  ja 
 mielenterveysongelmat,  matkustuskiellot,  Venäjä-sanktiot  ja  siitä  johtuvat  ongelmat  suomen 
 taloudelle,  kansan  ja  valtioiden  velkaantuminen,  mahdollisesti  tuleva  syvä  lama,  sekä  nykyiset 
 sodat  ja  sodan  uhat,  johtuvat  kaikki  meidän  johtajien  ja  YK:n  kyvyttömyydestä  hoitaa  näitä 
 asioita.  Ja  myös  siitä,  että  määrätyt  tahot  hyötyvät  näistä  ongelmista  ja  sen  takia  ylläpitävät 
 niitä mahdollisimman pitkään. 

 Jos  Uusi  Yhdistyneet  Kansakunnat  olisi  ollut  johtamassa  meitä,  niin  mitään  näistä  yllä  olevista 
 ei  olisi  tapahtunut  ainakaan  niin  voimakkaasti  miten  ne  ovat  nyt  vaikuttaneet  meihin.  Voimakas 
 YK  on  ainut  taho,  joka  voi  pelastaa  meidät  kaikista  näistä  nykyisistä  ongelmistamme  erittäin 
 nopeasti. 

 Pelot 

 Jotkut  ihmiset  saattava  olla  peloissaan  siitä,  että  UYK  tulee  kaappaamaan  vallan  maapallolla. 
 Ymmärrän  tämän  pelon,  koska  viime  aikoina  on  ollut  paljon  puhetta  eri  salaliittoteorioista,  että 
 eri ryhmittymät yrittävät tehdä juuri sitä. 

 Se  fakta,  että  maailman  mahtivaltiot  tulevat  pitämään  aseensa  vielä  kauan  aikaa  takaa  sen, 
 ettei  UYK:sta  voi  kehittyä  mitään  diktatuuria  ,  koska  UYK:lla  ei  tule  olemaan  omia  asevoimia. 
 Tämä vähentää mitään pelkoja siitä, että UYK:sta voisi tulla joku diktaattori. 

 Myös  monilla  sisäisillä  ja  ulkoisilla  valvonta  menetelmillä,  sekä  lailla  voidaan  varmistaa,  ettei 
 UYK valu vuosien saatossa mihinkään ei haluttuun suuntaan. 

 On  myös  hyvä  huomata,  että  kun  YK  on  uudistettu,  niin  sen  jälkeen  ei  mikään  valtio  tai 
 ryhmittymä  voi  enään  kaapata  valtaa  maailmassa.  UYK  pystyy  torppaamaan  kaikki  sellaiset 
 yritykset helposti. 

 Voi  melkein  sanoa,  että  me  joko  uudistamme  YK:n,  tai  sitten  ennemmin  tai  myöhemmin,  joku 
 maa  tai  ryhmittyä  ottaa  vallan.  Ja  pelkään  pahaa,  että  ainoastaan  UYK:lla  on  tarkoitus  luoda 
 jotain hyvä.  Kumman vaihtoehdon sinä haluat? 

 Mitkä maat ovat tähän asti yrittäneet pitää rauhaa maailmassa? 
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 Lähinnä  USA  ja  sen  liittoumat,  ja  YK.  Mutta  ovatko  ne  pystyneet  poistamaan  sodat  maailmasta? 
 Eivät  ole!  Melkein  jokainen  maa  minne  länsi  on  hyökännyt  muka  levittämään  demokratiaa  ja 
 vapautta,  on  sodan  jälkeen  huonommassa  jamassa  kuin  sitä  ennen,  ja  mikä  pahinta  satoja 
 tuhansia siviilejä on haavoittunut ja kuollut. 

 YK  on  onnistunut  pitämään  jonkinlaista  rauhaa  monissa  maissa,  mutta  samat  diktaattorit  ovat 
 pysyneet vallassa ja kansa kärsii. YK:n rauhanturvaus on lähinnä vain laastari. 

 Miten  voimme  edes  olettaa,  että  voisimme  luoda  oikean  maailmanrauhan,  jos  muutama  mahti 
 maata  yrittää  tunkea  meidän  kurkusta  alas  sellaista  rauhaa,  mikä  hyödyttää  vain  niitä.  Eikö 
 maailmanrauhan pitäisi olla sellainen, että enemmistö maailman maista kannattaa sitä? 

 Maailmassa  on  menossa  nyt  noin  60  jonkin  tason  aseellista  ja  väkivaltaista  selkkausta,  ja  niistä 
 kuusi  on  sotaa.  Jos  haluamme  rauhan  maailmaa  meidän  on  annettava  jollekin  neutraalille 
 taholle  oikeus  ja  valta  estää  sodat  ennen  kuin  ne  edes  alkavat.  Ainut  tällainen  taho,  joka  voisi 
 tehdä sen, on UYK. 

 YK  perustettiin  1949  toisen  maailmansodan  raunioille.  Sen  päätarkoitus  oli  estää  uusien  sotien 
 synty.  Valitettavasti,  kuten  tiedämme  se  ei  ole  onnistunut  tässä  tehtävässä.  Tämä  johtuu  lähinnä 
 siitä,  että  muutamat  isot  valtiot  huomasivat,  että  sotiminen,  sekasorto  ja  maiden  uudelleen 
 rakentaminen  oli  erittäin  kannattavaa  bisnestä.  Ja  monet  valtioiden  päämiehet  huomasivat 
 myös,  että  he  pysyvät  vallassa  helpommin,  kun  kansa  elää  jatkuvan  kaaoksen  ja  sodan  pelossa. 
 Valtava  sotateollisuus  myös  lahjoo/lobbaa  poliitikoita,  kenraaleja  ja  muuta  valtioiden  johtoa 
 ympäri maailman. Sota on erittäin iso ja kannattava bisnes! 

 Uudistetaan YK sellaiseksi mikä sen alkuperäinen tarkoitus oli olla. 
 Annetaan paperitiikerille hampaat 

 Meitä  uhkaavat  sodat,  terrorismi,  ruoka-  ja  vesipula,  velkakriisi,  pandemiat,  cyber  hyökkäykset, 
 luonnonkatastrofit  ja  monet  muut  ongelmat.  Meillä  ei  yksinkertaisesti  ole  aikaa  tuhlattavana 
 pienempi  paha-  tai  silmänlume  uudistuksiin  YK:ssa.  Meidän  on  rakennettava  se  täysin  uudelleen 
 siksi maailman johtajaksi, miksi se alunperin suunniteltiin olevan. 

 ***** 

 1.  Miten  voimme  hellästi  painostaa  poliitikkoja  ja  muita  tahoja, 
 niin  että  saamme  ajettua  tämän  maailmaa  mullistavan  YK:n 
 uudistuksen läpi? 

 Aloittamalla  valtavan  sähköposti-  ja  sosiaalisen  media  kapinan.  Ihmisiä  ympäri  maailmaa 
 kehotetaan  laittamaan  sosiaaliseen  mediaan  posteja,  sekä  lähettämään  sähköpostia 
 mahdollisimman  monelle  nykyisille  ja  tuleville  kunnan-  ja  kaupungin  virkailijoille, 
 kansanedustajille, ministerille ja presidentille. Esim jotain tällaista: 

 “Hyvä  XXX.  Haluan  painottaa  teille,  että  jotta  saisitte  ääneni  seuraavissa  vaaleissa,  teidän  on 
 tehtävä  julkinen  ilmoitus  siitä,  että  te  kannatte  YK:n  uudistamista  ja  jos  teillä  tulee  milloinkaan 
 mahdollisuus  äänestää  tästä  asiasta,  te  lupaatte  äänestää  sen  puolesta.  Eli,  te  lupaatte  tehdä 
 parhaanne, jotta YK:n uudistu menee läpi. Kiitos tuestanne.” 
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 Kirje  voisi  myös  olla  jotain  tällaista:  “Hyvä  yritysjohtaja.  Kuten  tiedätte,  että  menossa  on 
 maapallon  laajuinen  kampanja  YK:n  uudistamisen,  joka  tulee  johtamaan  maailmanrauhaan  ja 
 lukemattomiin  muihin  tärkeisiin  uudistuksiin.  Jostain  syystä  teidän  yrityksenne  ei  ole  vielä 
 julkisesti  maininnut,  että  kannatat  YK:n  uudistamista.  Toivon,  että  tekisitte  niin  pian. 
 Tarvitsemme  kaikkien  apua,  jotta  tämä  erittäin  tärkeä  agenda  saadaan  ajettua  läpi.  Tässä  ei 
 valitettavasti  ole  kuin  kaksi  tietä;  te  olette  joko  nykyisen  jatkuvan  kaaoksen  ja  sotien  kannattaja, 
 tai rauhan ja harmonian kannattaja.” 

 Poliitikot  saavat  jopa  tuhansia  sähköposteja  joka  päivä,  joten  he  eivät  tule  lukemaan  näitä 
 kirjeitä.  Mutta  jos  he  saavat  yhtäkkiä  kymmeniä-  tai  jopa  satojatuhansia  posteja  per  päivä,  he 
 kyllä ymmärtävät meidän viestin. 

 Tietenkin  kaikki  voivat  kirjoittaa  omanlaisia  viestejä  muille  päättäjille,  kirkoille,  yrityksille, 
 organisaatioille,  sekä  medialle  tästä  asiasta.  Meidän  pitää  saada  mahdollisimman  monen  tahon 
 tuki  tälle  liikkeelle,  jotta  poliitikot  ja  valtiovalta  havahtuvat,  että  olemme  tosissaan.  Kyse  on 
 enemmänkin  siitä,  että  hellästi  painostamme  kaikkia  eri  tahoja  kannattamaan  YK:n 
 uudistamista mahdollisimman monin eri keinoin, eikä niinkään siitä millainen viesti on. 

 Tämä  ei  ole  mikään  yhden  kerta  juttu,  vaan  kun  tarpeeksi  moni  henkilö  eri  maissa  ympäri 
 maailmaa  pitää  painostuksen  yllä  sähköposteilla  ja  muilla  keinolla  niin  kauan  kuin  se  sen  vaatii, 
 niin  poliitikot  tulevat  aikanaan  ymmärtämään,  että  jolleivat  he  kannata  YK:n  uudistusta,  heillä  ei 
 ole mitään mahdollisuutta tulla uudelleen valituksi, tai valituksi edes ensimmäistäkään kertaa. 

 Tällä  tavalla  poliitikot  aina  kylä-  ja  kuntatasolta  presidenttiin  asti  ovat  PAKOTETTUJA 
 kannattamaan  YK:n  uudistusta.  Poliitikot  saavat  hyvän  TEKOSYYN  äänestää  vastaan  heidän 
 puoluetta  ja  tukijoita,  jotka  saattavat  vastustaa  YK:n  uudistamista.  He  voivat  vedota  siihen,  että 
 jollei he tue uudistusta, he eivät tule saamaan ääniä. 

 Hienoa  tässä  on  se,  että  ihmiset  voivat  osallistua  tähän  milloin  vain  oman  kodin  sohvalta. 
 Kuinka  kukaan  normaali  maailman  tilanteesta  huolissaan  oleva  henkilö  voisi  olla  lähettämättä 
 muutamaa sähköpostia silloin tällöin? 

 Tietenkin  henkilöt  jotka  haluavat  tehdä  enemmän  tämän  liikkeen  eteen,  voivat  painaa 
 mainoksia,  luoda  FB  ryhmiä,  järjestää  fyysisiä  kokouksia  ja  tapahtumia,  kirjoittaa-  ja  videoida 
 blogeja tämän asian edesauttamiseksi. 

 Mikä  parasta,  poliitikkojen  ei  tarvitse  matkustaa  minnekään,  mennä  julkisiin  tapahtumiin  tai 
 kokouksiin  tämän  takia.  Heidän  ei  tarvitse  kuin  omalla  FB  sivullaan,  tai  mediassa  ilmoittaa,  että 
 he  tukevat  YK:n  uudistusta.  Mikä  voisi  olla  tämän  helpompaa.  Kuka  normaalilla  järjellä 
 varustettu poliitikko, joka on huolissaan maailman tilanteesta ei kannattaisi tätä ideaa? 

 Meidän  ei  tarvitse  edes  saavuttaa  kaikkien  maiden  tukea,  vaan  reilusti  yli  50%,  joka  pitäisi  olla 
 helppo  saavuttaa.  Sen  jälkeen  nämä  maat  voivat  vaatia  äänestystä  YK:ssa  sen  uudistamisesta. 
 Tietenkin  nykyiset  mahtivaltiot  pistävät  vastaan.  Mutta  ne  tulevat  antamaan  periksi,  koska 
 näiden maiden kansalaiset tulevat vaatimaan sitä! 
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 Olen  aivan  varma,  että  valtaosa  maailman  valtioista  haluaisi  uudistaa  YK:n,  joten  uudistus  tulee 
 olemaan  suhteellisen  helppoa  ajaa  läpi  YK:ssa,  ja  vastarannan  kiisket  tulevat  aikanaan 
 liittymään  mukaan.  Ne  maat,  jotka  vastustavat  tätä  tulevat  näyttämään,  että  ne  eivät  halua 
 rauhaa ja hyvää oloa kaikille vaan ne haluavat sotaa ja sekasortoa. 

 Kun  Me  Maailman  Kansalaiset  onnistumme  YK:n  uudistuksessa,  sen  jälkeen  voimme  käyttää 
 samaa  sapluunaa,  ja  hellästi  painostaa  päättäjät  hyväksymään  monia  muita  maailmalle  ja 
 ihmiskunnalle  hyviä  päätöksiä  Jos  pystymme  tekemään  tämän  kerran,  sen  jälkeen  Me 
 Maailman Kansalaiset tulemme johtamaan maailmaa, eikä poliitikot. 

 2.  Miten  saamme  kansan  ja  median  innostumaan  tästä 
 ideasta? 

 Lähteäkseen  liikkeelle  tämä  idea  tarvitsee  tueksi  jokaisen  maan  omat  musiikin,  elokuvan, 
 urheilun, taiteen, jne. julkkikset, sekä muut vaikuttajat, sekä median. 

 Alla  on  lista  kuuluisista  rauhan  aktivisteista:  Sir  Bob  Geldof,  Bono,  Paul  McCartney,  Yoko  Ono, 
 Ringo  Starr,  Angelica  Jones,  Oprah,  Orlando  Bloom,  Emma  Watson,  Russell  Brand,  Kristin  Davis, 
 Camila  and  Matthew  McConaughey,  Leonardo  DiCaprio,  Anne  Hathaway,  George  Clooney, 
 Priyanka  Chopra,  Cate  Blanchett,  Katy  Perry,  Serena  Williams,  Gisele  Bundchen,  Selena  Gomez, 
 Nicole Kidman, David and Victoria Beckham, Shakira, Sarah Jessica Parker and Sting. 

 Kun  idea  esitetään  heille,  uskon  että  lähtevät  mukaan,  koska  ovat  rauhanaktivisteja,  sekä  tämä 
 ei  vaadi  myöskään  heiltä  juurikaan  mitään  vaivaa  .  Riittää  kun  nämä  tähdet  kertovat 
 sosiaalisessa  mediassa  faneilleen,  että  he  kannattavat  YK:n  uudistamista.  Siitä  se  leviää 
 median  avulla  muihin  maihin,  joissa  niiden  julkkikset  ja  muut  arvostetut  henkilöt  yhtyivät  siihen, 
 ja loppu on historiaa. 

 Instagrammissa  eniten  seuraajia  on:  Cristiano  Ronaldo  517M,  Justin  Bieber  455M,  Ariana 
 Grande  429M,  Selena  Gomez  425M,  Taylor  Swift  361M,  Dwayne  Johnson  342M,  Katy  Perry 
 338M,  Kylie  Jenner  333M,  Rihanna  Music  332M,  Kim  Kardashian  319M.  Mieti  kuinka  helposti 
 tämä  idea  voisi  nopeasti  saada  miljardin  tukijoita,  jos  nämä  Instagramin  tähdet  kertovat  siitä 
 faneilleen. 

 Mikä  parasta,  suunnitelman  alkuun  laittaminen  ei  välttämättä  vaadi  juurikaan  rahaa,  sekä 
 yllättävän  vähän  vaivaa  keneltäkään  osapuolelta.  Julkkisten  ei  myöskään  tarvitse  tehdä  mitää 
 tai  esiintyä  missään.  Heidän  ei  tarvitse  kuin  hypettää  tätä  ideaa  omilla  sosiaalimedia 
 kanavillaan,  sekä  media  haastatteluiden  yhteydessä  ohimennen  mainita,  että  he  kannattava 
 YK:n uudistamista ja rauhaa. 

 3. Kuka pyörittää tätä kansanliikettä ja kuka maksaa laskut? 

 Julkkisten  lisäksi  etsimme  myös  hyvän  kansainvälisen  mainostoimiston,  joka  aloittaa 
 levittämään  tätä  ideaa.  Jos  kenenkään,  niin  mainostoimistojen  pitäisi  pystyä  myymään  tämän 
 idean niin poliitikoille, medialle, julkkiksille kuin myös kansalle. 
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 Tämän  liikkeen  aloitus  mainonta  pitää  olla  niin  suurta,  että  se  pysäyttää  ja  hätkähdyttää  koko 
 suomen  kansan.  Hesarin  etusivu,  ja  kaikkialle  niin  valtava  mainoskampanja,  jotta  se  huomataan 
 ulkomaita  myöten,  koska  haluamme  aiheuttaa  lumipalloefektin,  niin  että  muutkin  maat  lähtevät 
 oma aloitteisesti mukaan tähän.? 

 Nyt  kaikki  yritykset  puhuvat  heidän  hiilijalanjäljestään,  mutta  kun  tämä  kampanja  saadaan 
 alkuun,  niiden  pitää  puhua  ja  kannustaa  tätä  kansanliikettä.  Tätä  efektiä  ei  saada  aikaiseksi 
 jollain pienellä mainoskampanjalla. Ehkä meidän kannattaa mainostaa tätä myös ulkomailla? 

 Idea  on,  että  mainostoimistoja  ja  myös  maailmanrauhan  järjestöjä  ympäri  maailman  kehotetaan 
 ottamaan  yhteyttä  eri  hyvätekeväisyysjärjetöihin  ja  rikkaisiin  henkilöihin  ja  pyytää  lahjoituksia, 
 jotta  ne  voivat  mainostaa  ja  levittää  tätä  ideaa.  Se  että  mainostoimistot  ja  rauhanjärjestöjä 
 saattavat  saada  isoja  lahjoituksia  tämä  kampanjan  levittämiseen,  antaa  heille  porkkanan  lähteä 
 tähän mukaan. 

 Mainostoimistoilla  on  myös  monia  isoja  asiakkaita,  jotka  luultavasti  lahjoittavat  rahaa  tämän 
 liikkeen  aloittamiseen.  Isot  yritykset  antavat  satoja  miljoonia  dollareita  hyväntekeväisyyteen 
 joka  vuosi.  Miksei  ne  tukisi  myös  tätä  kansanliikettä,  joka  tulee  luomaan  aivan  uudenlaisen 
 menestyvän  maailmanjärjestyksen,  joka  tulee  tukemaan  myös  heidän  talouttaan.  Samoin  myös 
 lähes  kaikilla  A-listan  ulkomaalaisilla  julkkiksilla  on  omat  hyväntekeväisyysjärjestöt,  ja  voisi 
 olettaa,  että  he  tukevat  tätä  liikettä.  Tarvittaessa  voimme  myös  aloittaa  joukkorahoituksen  tälle 
 liikkeelle. Uskon, että iso osa varakkaista henkilöistä ottaisivat innolla siihen osaa. 

 Kysymys  on  enemmänkin  siitä,  että  kuka  ei  haluaisi  tukea  yhtä  maailmanhistorian 
 tärkeimmistä  liikkeistä?  Tässä  on  mahdollisuus  olla  mukana  muuttamassa  maailma  täysin 
 uuteen  uskoon.  Luoda  jotain  uutta,  joka  tulee  luomaan  uuden  kukoistuksen,  vapauden  ja 
 harmonian kauden maapallolla, jossa kaikilla ihmisillä on perustarpeet tyydytettyinä. 

 Tietenkin tämä voisi lähteä liikkeelle Suomesta 

 Tähän  tarvitaan  kansallinen  tahtotila.  Se  ei  vaatisi  kuin  yhden  mainostoimiston,  sekä  muutaman 
 Suomen  superjulkkisen,  TV,  elokuva,  musiikki,  urheilutähden  ja  vaikutusvaltaisen  henkilön  tuen 
 ja  idea  kulkisi  Suomen  läpi  viikossa.  Sitten  kun  valtaosa  suomen  poliitikoista  olisi  asian 
 kannalla,  voisimme  ylpeänä  toitottaa  maailmalle,  että  Suomi  on  ensimmäinen  maa  joka  vaatii 
 YK:n  uudistamista.  Tämä  olisi  erittäin  iso  uutinen  maailmalla,  ja  Suomi  saisi  kunnian  olla  se 
 maa, joka aloitti maailmassa uuden harmonian ja rauhan aikakauden. 

 Ukrainan  sota,  Kiinan  ja  Taiwanin  herkkä  tilanne,  Korona,  Naton  leviäminen,  talouden 
 taantuminen,  ruuan  puute,  sodan  pelko,  jne.  ovat  juuri  nyt  pinnalla  ja  myös  suomalaiset  ovat 
 väsyneitä  jatkuvalle  kaaokselle  ja  sodan  pelolle.  Uskon,  että  juuri  nyt  koko  maapallo  on  valmis 
 tällaiselle uudistukselle. 

 Kun  julkaisemme  tämän  idean,  niin  näemme  välittömästi  ketkä  ovat  nykyisen  kaaoksen  ja 
 sodan kannattajia, ja ketkä ovat harmonian ja rauhan kannattajia! 
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 ***** 

 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 2.0 
 Me  Maailman  Kansalaiset  voimme  saada  aikaiseksi  maailmanrauhan  painostamalla  valtioiden 
 johtajat uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat seuraavalla tavalla 

 -  YK  puretaan  totaalisesti  ja  rakennetaan  uudelleen  niin,  että  se  on  tehokas  ja  siitä  tulee 
 maailman johtaja  isoissa koko maapalloa koskevissa  asioissa  . 

 -  UYK:sta  tulee  puolustusliittotuma  ,  jolla  on  valtuus  ja  voima  selvittää  kaikki  konfliktit, 
 pysäyttää  aseelliset  selkkaukset  ja  sodat,  sekä  poistaa  vallasta,  vaikka  voimakeinoin 
 diktaattorit, jotka vahingoittavat omia kansalaisiaan millään tavoin. 

 -  UYK:n  pitää  puolustaa  jokaista  maata,  joka  joutuu  aseellisen  hyökkäyksen  kohteeksi.  Jos 
 kaikki  maailman  valtiot  ovat  valmiita  puolustamaan  maata,  johon  hyökätään,  niin  miten 
 mikään  maa  voisi  enää  aloittaa  sodan?  Kaikki  aseelliset  selkkaukset  ja  sodat  loppuvat 
 tähän. 

 -  UYK:lle  annetaan  valtuudet  johtaa  maailman  ydin-,  biological-  ja  kemiallisten  aseiden 
 poisto ohjelmaa, niiden maiden kanssa millä on näitä aseita. 

 -  UYK  tulee  ottamaan  johtajan  roolin  myös  terrorismin,  valtioiden  sponsoroiman  cyber 
 rikollisuuden  ja  hakkeroinnin poistamisessa. 

 -  YK:n  Turvallisuusneuvosto  ja  kaikki  vastaavat  epätasa-arvoiset  rakennelmat  poistetaan. 
 Yksi maa -  yksi ääni - enemmistö voittaa. 

 -  UYK  tulee  olemaan  maailman  johtaja,  joka  valvoo  että  valtiot  noudattavat  kansainvälisiä 
 sääntöjä,  kuten  esim.  luonnon-,  ja  eläinten  suojelu,  sodat,  rajakahakat  ja  aina 
 ihmisoikeuksiin asti. 

 -  UYK tulee ottamaan johtajan roolin isoissa luonnonkatastrofeissa. 
 -  UYK  laatii  tarkat  säännöt  ja  lait  siitä  miten  kaikkien  maiden  on  kohdeltava  kansalaisiaan; 

 perusvapaudet ja ihmisoikeudet. 

 -  UYK  luo  tarkat  säännöt  ja  rajoitukset  siihen  miten  UYK  voi  puuttua  itsenäisten  valtioiden 
 sisäisiin  asioihin.  UYK  ei  tule  olemaan  mikään  diktaattori  maailman  valtias  vaan 
 päinvastoin,  se  tulee  vahvistamaan  itsenäisten  valtioiden  vapautta  tehdä  mitä  kukin 
 valtio  haluaa  tehdä  omien  sisäisten  asioiden  kanssa,  niin  kauan  kuin  ne  eivät  loukkaa 
 muita  valtiota  tai  kansalaisiaan  ja  ne  takaavat  määrätyt  perusoikeudet  ja  tarpeet  omille 
 kansalaisilleen. 

 -  UYK  tulee  tekemään  yksityiskohtaiset  määräykset,  säännöt  ja  lait  siitä  miten  kaikkien 
 maiden  pitää  käsitellä  kansalaisiaan.  Esimerkiksi  sellaiset  asiat  kuin,  lapsityövoima, 
 tyttöjen  koulunkäynti,  uskonnollisten  oppien  pakko  opetus,  pakkoavioliitot,  naisten 
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 sukupuolielimien  leikkely,  taloudelline  orjuus  jne.  Nämä  uudet  lait  tullaan  valvomaan 
 tarkasti,  jos  tarvetta  vaikka  kansainvälisen  armeijan  kanssa.  Jos  jonkun  maan  johto 
 jatkaa  näiden  lakien  rikkomista,  heidät  poistetaan  vallasta  ja  laitetaan  Kansainvälisen 
 Oikeuden eteen. 

 -  Jokaisen  valtion  on  tarjottava  kansalaisilleen  perustarpeet,  oikeudet  ja  vapaus.  Jos  joku 
 valtio  ei  niin  halua  tehdä,  sitten  UYK  poistaa  sen  johdon  ja  hoitaa  maata  kunnes  sinne 
 saadaan  uusi  johto.  Jos  valtio  on  liian  köyhä  tarjoamaan  perustarpeet,  sitten  UYK:n  on 
 autettava tätä valtiota, kunnes se pystyy pitämään huolta kansalaisistaan. 

 -  UYK  tulee  lain  mukaan,  millä  keinolla  tahansa  poistaa  kaikki  valtioiden  johtajat,  poliittiset 
 puolueet,  uskonnolliset  ryhmät  tai  puolustusvoimat,  jotka  harjoittavat  esimerkiksi 
 vapaudenriistoa  poliittisen,  HLBT  tai  uskonnollisen  syyn  takia,  tai  tappavat  tai  mitenkään 
 vahingoittavat  omia  kansalaisiaan.  Jo  pelkästään  tämä  yksi  korjaus  tulee  nopeasti 
 luomaan todellista vapautta ympäri maailman. 

 -  Jos  henkilö  ampuu  aseella  ympäri  kylää,  tai  tekee  väkivaltaa  perheelleen,  niin  poliisilla  on 
 täysi  valta  ja  määräys  poistaa  tämä  henkilö.  Miksi  monien  maiden  johto  ei  ole  samojen 
 lakien  alla?  UYK:lla  pitää  olla  samanlainen  valta  poistaa  valtioiden  johto,  jotka 
 vahingoittava kansalaisiaan. 

 -  UYK  tulee  vuokraamaan  puolustusvoimat  mahdollisiin  aseellisiin-  tai  rauhatuvaamis 
 operaatioihin  mailta,  joilla  on  isot  puolustusvoimat.  Kaikki  UYK:n  valtiot  maksavat  oman 
 osuutensa näistä operaatioista. 

 -  Määränpää  on,  että  muutaman  kymmenen  vuoden  päästä  maailmassa  ei  enää  ole  ydin-, 
 kemiallisia-  ja  biologisia  aseita.  UYK  ottaa  johtajan  roolin  näiden  aseiden  poistamis 
 prosessissa. 

 -  Etenkin  isot  valtiot  tulevat  pitämään  puolustusvoimansa  vielä  pitkään,  joka  on 
 ymmärrettävää.  Ja  tämä  tulee  toimimaan  myös  tasapainona;  vain  UYK:lla  on  lailliset 
 oikeudet  aloittaa  sotatoimet,  mutta  koska  YK:lla  ei  ole  omia  aseita,  niin,  tämä  luo 
 tasapainon ja takuun, ettei UYK voi käyttää aseita vääriin tarkoituksiin. 

 -  Valtaosalla  maailman  valtioista  tulee  olemaan  pienet  puolustusvoimat  lähinnä 
 mellakoiden,  terrorismin  ja  rajavatioinnin  varalle.  Tämä  valtava  rahallinen  säästö  voidaan 
 käyttää muihin tärkeisiin tarkoituksiin. 

 -  Yllä  olevasta  voi  jäädä  kuva,  että  UYK:sta  tulee  joku  militaristinen  hirviö.  Näin  ei  tietenkää 
 tule  olemaan.  Voi  hyvinkin  olla,  että  UYK:n  ei  tarvitse  käyttää  sotavoimia  kertaakaan, 
 koska  sen  uudet  lait  toimivat  pelotteena  .  Kaikki  aseelliset  operaatiot  tullaan 
 äänestämään  UYK:ssa,  joten  mikään  yksittäinen  taho  ei  voi  aloittaa  jotain  operaatiota.  Ja 
 tietenkin  UYK  tulee  aina  ensin  käyttämään  diplomatiaa,  uhkailua,  sanktiota  ja  sakkoja. 
 Pelkästään näillä keinoilla saadaan useimmat maat ruotuun  . 

 -  Kun  UYK:lla  on  lailliset  valtuudet  ja  maailman  puolustusvoimat  sen  käytössä  ja  UYK 
 laittaa  muutaman  diktaattorin  pois  vallasta,  niin  loput  dictaattorit  havahtuvat,  että  ehkä 
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 on  parasta  alkaa  käyttäytymän  kunnolla,  mutten  heidät  poistataan  seruaavaksi. 
 Diktaattorille  ei  enää  tarjota  mitään  “kultaisia  kädenpuristuksia”  joissa  he  voivat  jäädä 
 eläkkeelle  johonkin  toiseen  maahan,  kaikkien  niiden  miljardien  dollareiden  kanssa,  mitä 
 he  ovat  maastaan  varastaneen.  Tämä  teko  yksistään  tulee  antamaan  normaalin  vapaan 
 elämän miljoonille henkilöille, jotka nyt elävät jonkin tason orjuudessa ja köyhyydessä. 

 -  Maailma  ei  enää  tarvitse  vapaustaistelijoita,  koska  kuka  tahansa  henkilö  tai  ryhmä  voi 
 vapaasti asettua nykyistä hallitusta vastaan seuraavissa vaaleissa. 

 -  Kaikki  rajakiistat  jne.  maiden  välillä  hoidetaan  Kansainvälisessä  Oikeudessa.  UYK  tulee 
 pitämään huolta, että maat kunnioittava oikeuden päätöksiä. 

 -  Nato  ja  myös  kaikki  muut  67  sotilaallista  liittoutumaan  mitä  USA:lla  on  eri  maiden  kanssa 
 voidaan  purkaa.  Samoin  myös  Suomi  voi  purkaa  kaikki  sotilaalliset  liittoumat  ja 
 pienentää huomattavasti puolustusvoimiaan. 

 -  YK:n  Turvaneuvosto  lopetetaan,  jossa  viisi  valtiota  jotka  voittivat  toisen  maailmansodan 
 määräävät  lähes  kaikesta.  Muut  valtiot  eivät  ole  samanarvoisia  näiden  maiden  rinnalla, 
 koska niillä on veto oikeus.  Maat ovat: Kiina, Ranska, Venäjä, Englanti ja USA. 

 -  UYK:ssa  laaditaan  uusi  arvojärjestelmä  ,  jonka  käyttöä  valvotaan,  niin  että  kaikki  maat 
 noudattavat  niitä  UYK:n  sisäisessä  päätöksenteossa.  Nämä  arvot  tulevat  perustumaan 
 maalaisjärkeen  ja  normaaleihin  terveisiin  arvoihin  ja  etiikkaan.  UYK  tulee  olemaan  täysin 
 puolueeton, ei-poliittinen sekä ei-uskonnollinen. 

 -  Kaikki  takahuone  diilit,  painostaminen,  korruptio,  äänien  ostaminen  jne.  tulee  olemaan 
 UYK:ssa  täysin  kiellettyjä.  Jos  joku  valtio  jää  kiinni  ylläolevista  asioita,  se  saa 
 rangaistuksen  siitä.  Jos  virkavirhe  on  jotain  vakavampaa,  rangaistus  voisi  olla  kova 
 rahallinen sakko, tai jopa kyseisen maan erotus UYK:sta määräajaksi. 

 -  UYK  ottaa  johtajan  roolin  ihmisen  tekemissä,  tai  luonnonkatastrofeissa,  jos  maa  jota 
 katastrofi  koskee,  ei  itse  kykene  hoitamaan  sitä.  Etenkin  kun  monet  maat  ja  organisaatiot 
 tulevat  apuun,  niin  on  paljon  tehokkaampaa,  jos  on  yksi  taho  joka  koordinoi  kaiken  avun, 
 koska sillä on siihen aina valmiudet. 

 -  UYK  ei  tule  sekaantumaan  maiden  omiin  asioihin.  Se  ei  tule  olemaan  mikään  uusi  EU, 
 joka  määrää  jokaisen  pienenkin  asian  mitä  eurooppalaiset  saavat  tehdä.  Uudessa  YK:ssa 
 tullaan  panostamaan  siihen  miten  maiden  itsenäisyyttä  voidaan  lisätä,  koska  kaikki  maat 
 ovat uniikkeja ja uudella UYK:lla ei ole tarkoitus luoda mitään yhden maailman valtiota. 

 -  Jokainen  valtio  saa  itse  päättää  omasta  kohtalostaan,  sekä  luoda  oman 
 hallintojärjestelmän,  poliittisen  suunna,  uskonnollisen  vakaumuksen,  sekä  luoda  omat 
 lait,  jne.  Mutta  jokaisen  valtion  täytyy  täyttää  kansalaisten  perustarpeet,  kuten  ravinto  ja 
 suoja,  perusterveydenhuolto  ja  koulutus,  sekä  perusvapaudet,  kuten  poliittinen 
 järjestäytyminen,  oppositio,  uskonto,  HLBT,  liikkuminen,  puhe,  media,  työ,  tasavertaiset 
 lait ja oikeus, jne. 
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 -  YK:ta  ei  voi  uudistaa  sisältäpäin  vaan  se  pitää  tehdä  ulkoapäin.  Iso  osa  YK:n  viroista  on 

 poliittisia  tai  hyvä  veli  kerhon  kautta  saatuja,  joten  voisi  olettaa,  että  YK:sta  tulee  jonkin 
 verran  vastustusta  tähän  ideaan.  Mutta  ei  sen  väliä,  YK  on  luotu  palvelemaan  ihmisiä  ja 
 koko maailmaa, eikä sitä johtavia tahoja. 

 -  Ylläoleva  on  vain  suuntaa  antava.  Komitea  missä  on  maailman  parhaat  mielet  monilta  eri 
 aloilta tulee pohtimaan nämä asiat tarkkaan läpi. 

 Yllä  olevat  ideat  UYK:n  saattavat  kuulostaa  monelle  saavuttamattomilta  unelmilta.  Tämä  on  sen 
 takia,  että  meidät  on  aivopesty  uskomaan,  että  tämä  sotku  jossa  nykyään  elämme  maailmassa, 
 on  parasta  mitä  se  koskaan  voisi  olla.  Vallankahvassa  kiinni  olevat  tahot  haluavat  pitää  päällä 
 lähes jatkuvan hätätilan, koska näin he pysyvät helpommin vallassa. 

 Tietenkin  YK:n  Turvaneuvoston  jäsenet  tulevat  olemaan  vastahakoisa  luopumaan  heidän 
 vallasta  YK:ssa.  Mutta  tulevaisuudessa,  kun  ne  huomaavat,  että  maailmanrauha  on  paljon 
 parempi myös heille, ne tulevat vähitellen mukaan uuteen maailmaan. 

 Olemme  niin  tottuneita,  sekä  turtuneita  tähän  nykyiseen  tilanteeseen,  että  emme  kykene  edes 
 haaveilemaan  maailmasta,  joka  on  vapaa  sodista  ja  kärsimyksestä.  Me  voimme  rikkoa  kahleet 
 vanhaan  maailman  järjestyksen,  ja  luoda  Uuden  Puolueettoman,  Arvoihin-  ja  Lakiin  Perustuvan 
 Järjestyksen  ,  joka  tulee  luomaan  maapallolle  aivan  uudenlaisen  elämän,  jossa  elämme 
 harmoniassa,  niin  naapurimme  kuin  luonnon  kanssa.  Pidämme  toisistamme  huolta  ja  kaikilla 
 maailman  ihmisillä  on  perustarpeet  ja  vapaudet  tyydytettyinä.  Tästä  energiasta  kumpuaa  aivan 
 uusi hyvyyden ja kasvun aikakausi  . 

 Hyödyt  YK:n  uudistuksesta  tulevat  näkymään  todella  nopeasti  kaikilla  elämän  osa  alueilla, 
 joten  jopa  isot  valtiot  tulevat  omaksumaan  uuden  maailman  säännöt.  Koko  maailma  tulee 
 menestymään  paremmin,  niin  materiaalisesti  kuin  emotionaalisesti.  Tämä  YK:n  uudistus  tulee 
 olemaan uskomaton lahja yhtälailla, niin yksilölle, yrityksille, valtioille kuin koko maapallolle  . 

 Käytännössä 

 Olemme  kaikki  väsyneitä  sodista,  epätietoisuudesta  ja  pelosta.  Se  on  häpeä,  että  kolme  isoa 
 valtiota  elää  toisen  maailmansodan  jälkeisessä  kylmän  sodan  maailmassa  ja  samalla  pitävät 
 koko maapallon panttivankina jatkuvassa epävarmuuden ja sodan pelossa. 

 Isojen  maiden  johto  yrittää  epätoivoisesti  pitää  kiinni  vanhoista  voima-  ja  valta  rakennelmista. 
 Samoin  isoraha,  aseiden  valmistajat,  varjohallitukset  ja  isot  kansaiväliset  yritykset,  jotka  tekevät 
 voittoa  sodilla  ja  epävarmuudella  eivät  pidä  tästä  suunnitelmasta.  Ne  eivät  halua  rauhaa  ja 
 harmoniaa.  Uudistamalla  YK:n  Me  Maailman  Kansalaiset  voimme  ottaa  vallan  pois  näiltä 
 tahoilta. Jollemme pysty tekemään sitä nyt, ne tulevat tuhoamaan maailman. 

 Suurin  osa  maapallon  ihmisistä,  olivat  he  sitten  mistä  maasta,  uskonnosta,  rodusta, 
 sosiaalisesta  tasosta  tai  koulutuksesta  haluavat  elää  normaalin  vapaan  ja  hyvän  elämän,  ja 
 uskon  vakaasti,  että  ihmiset  tulevat  kannattamaan  tätä  YK:n  uudistusta  täysin  rinnoin.  Ja  he 
 tulevat  tekemään  oman  osuutensa  sen  eteen.  Etenkin  kun  se  ei  tule  vaatimaan  juurikaan 
 vaivaa. 
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 Jokaisessa  kunnassa  ja  kaupungissa  tulee  olemaan  sosiaalisen  median  ryhmiä,  jotka  listaavat 
 nykyisten  ja  tulevien  vaaliehdokkaiden  yhteystiedot,  jotta  meidän  on  helppoa  lähettää 
 sähköpostia  kaikille  heille.  Monet  henkilöt  tulevat  myös  järjestämään  kokouksia  ja 
 rauhanomaisia mielenosoituksia tämä asian tiimoilta, sekä tukevat sitä monilla eri tavoilla. 

 Uskon  myös,  että  valtaosa  yrityksistä,  erilaisista  organisaatioista,  kirkot,  media,  sekä  isot 
 nettialan  yritykset  kuten  Facebook,  Twitter,  Instagram,  Google,  Yahoo,  jne.  tulevat  innolla 
 tukemaan tätä kansanliikettä. 

 Me  Maailman  Kansalaiset  olemme  aina  ensimmäisinä  poliitikkojen  puheissa  ja  jopa 
 perustuslaissa,  kuinka  me  muka  olemme  se  tärkein  osa  yhteiskuntaa,  mutta  me  aina 
 päädymme  tekemään  kaiken  työn  valtion  ja  yritysten  isoissa  myllyissä.  Poliitikot,  isot 
 liikeyritykset, rikkaat, pankit jne. onnistuvat aina korjaamaan parhaan sadon. 

 Tärkeä  pointti  on,  että  kun  saamme  uudistettua  YK:n,  niin  se  tulee  automaattisesti  johtamaan 
 jatkuvan  hyvyyden  kierteeseen.  Koska  valtaosa  maapallon  ihmisistä  haluaa  maapallon  hyvää. 
 Tästä  lähtee  uusi  ennennäkemätön  hyvyyden,  terveyden,  vaurauden  ja  hyvinvoinnin  aikakausi 
 koko maailmassa. 

 Tulemme  luomaan  todellisen  paratiisin.  Me  tulemme  ottamaan  vallan  pois  niiltä  tahoilta,  jotka 
 ovat  tuhoamassa  maailmaa  yhä  kiihtyvällä  vauhdilla.  Me  katkaisemme  kahleet  toisen 
 maailmansodan  aikakauden  YK:n  käytäntöihin.  Me  tulemme  tekemään  YK:sta  tasa  arvoisen 
 kaikille  maailman  valtioille.  Jotta  voisimme  pelastaa  tämä  kauniin  planeetan  ja  kukoistaa 
 ihmisinä,  meidän  on  pakko  antaa  YK:lle  enemmän  valtaa  hoitaa  koko  maailmalle  tärkeitä 
 asioita! 

 Michael Møller , director-general of the United Nations Geneva office said.  “There 
 isn’t a single one of these [global] problems that can be solved by a single actor. We 
 have to do it together;  otherwise, we shall all die  together.” 

 Arvot 

 Englannin  entinen  pääministeri  Tony  Blair  on  sanonut.  "Suurin  uhka  lännelle  on  se,  ettemme 
 ymmärrä  kuinka  21  vuosisata  tulee  olemaan  taistelu  arvoista,  kenen  arvot  tulevat  hallitsemaan 
 maailmaa?” 

 Kenen  arvojen  mukaan  sinä  haluat  elää,  tai  kenen  arvot  sinä  haluat  hallitsevan  maailmaa; 
 Amerikan,  Kiinan,  Euroopan,  Venäjän,  lännen  vai  aasian?  Tähän  saakka  olemme  eläneen 
 suurimmaksi  osaksi  läntisten  arvojen  mukaan,  mutta  eikö  se  olisi  enemmän  oikeudenmukaista 
 kaikille  maapallon  ihmisille  ja  maille,  jos  eläisimme  maanläheisten,  normaalinen  ja 
 PUOLUEETTOMIEN  arvojen,  etikan  ja  lakien  mukaan  ?  Arvojen,  jotka  perustuu  kaikkien  ihmisten, 
 luonnon, yritysten ja maiden hyvinvointiin? 

 Lyhyesti tärkeimmät pointit 
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 Aloitamme  sähköposti  ja  sosiaalisen  median  avulla  kampanjan,  jolla  lempeästi  painostamme 
 poliitikkoja, mediaa, yrityksiä, ja valtioita kannattamaan YK:n uudistusta. 

 Etsimme  hyvän  mainostoimiston  ja  maailmanrauha  järjestöjä,  jotka  alkavat  levittämään  tätä 
 ideaa.  He  saavat  rahoituksen  tämän  kansanliikeen  levittämiseen  hyväntekeväisyysjärjestöiltä. 
 Näin  myös  hyväntekeväisyysorganisaatiot  tuntevat,  että  he  ovat  osa  tätä  maailman 
 tulevaisuudelle erittäin merkittävää ja historiallista kansanliikettä. 

 Jotta  saamme  kansan  innostumaan  tästä  kampanjasta,  esittelemme  idean  ensin  kuuluisille 
 elokuva-,  musiikki-  sekä  urheilu  tähdille,  ja  muille  vaikutusvaltaisille  henkilöille,  jotka  innostavat 
 mediaa ja omia fanejaan kannattamaan tätä projektia. 

 YK  uudistetaan  niin,  että  sillä  on  valta  ja  voima;  mandaatti  puolustaa  kaikkia  maita,  jos  niihin 
 hyökätään  sisältä,  tai  ulkoa  käsin.  UYK  johtaa  myös  cyber  terrorismin,  valtioiden  sponsoroimat 
 hakkereiden ja terrorismin poistamista muiden maiden kanssa.  Sodat loppuvat tähän! 

 UYK  luo  uudet  säännöt,  jotka  veloittavat  kaikki  maailman  maat  kohtelemaan  asukkaitaan 
 kunnioituksella  ja  takaamaan  heille  määrätyt  perusvapaudet  ja  oikeudet.  YK  ei  tule 
 vaikuttamaan itsenäisten valtioiden sisäisiin asioihin. 

 Ylläoleva  johtaa  siihen,  että  maailmassa  tulee  vihdoin  olemaan  jotain  niin  ihmeellistä  ja 
 käsittämätöntä kuin:  Uusi Puolueeton, Arvoihin- ja  Lakiin Perustuva Järjestys. 

 Tarvitsemme sinun apua 

 Toivon,  että  pysähdyt  kuvittelemaan,  että  olet  muukalainen  joltain  kaukaiselta  planeetalta  ja 
 juuri  nyt  lentelet  Ufollasi  huomaamattomasti  mailmaa  ympäri  ja  tutkit  mielenkiinnolla 
 ihmiskunnan  toimia.  Huomaa  kaikki  sodat,  diktaattorit  tappamassa  ja  kiduttamassa 
 kansalaisiaan,  Amatsonin  viidakkojen  polttaminen,  köyhyys  ja  slummit,  nälänhätä,  massa 
 muuto,  pandemiat,  valtava  aseteollisuus  ja  puolustusvoimat,  epäoikeudenmukaiset  lait  ja 
 oikeudet,  terrorismi,  ydin-  ja  biologiset  aseet,  saasteet,  mikromuovi  vedessä  ja  kaloissa, 
 joidenkin  maiden  järjetön  yltäkylläisyys  ja  toisten  valtava  köyhyys,  vesipula,  ruokakriisi,  ahneus, 
 yhteiskunnallinen  levottomuus  kautta  maailman,  epäpätevät  poliittiset  johtajat,  valtava 
 eripuraisuus,  kaikki  politisoidaan,  köyhät  köyhtyvät  ja  rikkaat  rikastuvat,  ja  kaikki  varustautuvat 
 sotaan, eikä kukaan rauhaan. 

 Minkälaisen  arvosanan  antaisit  ihmisille  maailman  hoidosta?  Ainakin  minä  miettisin,  että 
 ihmisten  on  pakko  olla  hulluja  ja  vihaavat  maailmaa,  koska  ne  tuhoavat  omaa  ainutta 
 maapalloaan,  joka  on  paratiisi  aina  vain  kiivaammin  ja  kiivaammin.  Ne  antavat  muutaman 
 psykopaatin  johtaa  koko  pallon  suoraan  tuhoon.  Mutta  tossa  hommassa  ei  ole  hitustakaan 
 järkeä,  olisi  minun  viimeinen  ajatus,  kun  kääntäisin  ufoni  ratin  jonkin  toiseen  galaxyyn  suuntaan, 
 ja nopeasti sittenkin. 

 Kun  lanseeraamme  tämän  liikkeen,  tarvitsemme  apuasi  sen  levittämisessä.  Meidän  on 
 pidettävä  tämä  painostus  päällä  niin  kauan,  kunnes  poliitikot  sanovat  tukevansa  YK:n 
 uudistamista.  Tämä  tuskin  tapahtuu  yhdellä  sähköposti  lähetyksellä,  vaan  se  tulee  vaatimaan 
 ehkä  jopa  kuukausien  tai  vuosien  ajan.  Toivon  että  tee  oman  osuutesi  maailmanrauhan  eteen. 
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 Sinulla  ei  ole  hajuakaan  siitä  millä  tavalla  maapallo  tulee  kiittämään  sinua  vaivastasi.  Tulet 
 yllättymään! 

 Toivon  myös,  että  kaikki  vaikutusvaltaiset  yritykset  sekä  järjestöt  jakavat  tätä  suunnitelmaa 
 asiakkailleen  ja  jäsenilleen.  Toimiakseen  meidän  on  tehtävä  tästä  koko  Suomen  ja  maailman 
 yhteinen  projekti.  Yritykset  voivat  laittaa  erilaisia  rauhan  symboleja  TV  ja  painettuihin 
 mainoksiin, sekä nettiin. Tämä on hyväksi myös yritysten imagolle. 

 Olen  valmis  tukemaan  mitä  vaan  projektia,  joka  johtaa  maailmanrauhaan,  mutta  meillä  ei  ole 
 yhtään  sellaista  projektia.  Olemme  vuosikymmeniä  yrittäneet  muokata  YK:ta  ja  saavuttaa 
 maailmanrauhan  eri  konsteilla,  mutta  tulos  on  ollut  aika  laiha.  Tällä  idealla  on  ainakin 
 mahdollisuus  saada  aikaan  YK:n  uudistus  ja  sitä  kautta  kaikki  muu  hyvä.  Emmekö  me  olen  sen 
 verran velkaa lapsillemme, sekä tuleville sukupolville, että ainakin yritämme toteuttaa sen? 

 Joku  voi  sanoa,  että  on  mahdotonta  uudistaa  YK:ta.  Totta  se  on  mahdotonta,  kunnes  Me 
 Maailman Kansalaiset teemme sen. 

 Jos  joku  epäröi  tätä  ideaa,  kysy  häneltä,  haluatko  sotia  vai  rauhaa?  Jos  haluat  rauhaa,  niin  onko 
 sinulla  joku  parempi  idea,  joka  voi  luoda  lähes  välittömän  maailmanrauhan  ja  lukemattomia 
 muita  isoja  parannuksia?  Tässä  ei  ole  kuin  kaksi  mahdollisuutta,  olet  joko  sotien  ja  kaaoksen,  tai 
 rauhan ja harmonian kannattaja. 

 Ja  siihen,  kun  ihmiset  sanovat,  että  YK:n  uudistaminen  tulee  olemaan  lähes  mahdotonta 
 toteuttaa,  voi  vastata,  että  on  hyvä  muistaa,  että  vain  noin  20  vuotta  sitten  me  eurooppalaiset 
 löimme  hynttyyt  yhteen  ja  loimme  EU:n  tyhjästä,  joka  oli  erittäin  valtava  teko,  etenkin  kun  ottaa 
 huomioon,  että  iso  osa  eurooppalaisista  oli  sitä  vastaan,  ja  koko  yhdistymisprosessi  oli  yksi  iso 
 riita.  EU:n  luominen  oli  kymmenen  kertaa  vaikeampi  prosessi  kuin  YK:n  uudistaminen  olisi.  Ja 
 mikä  parasta,  että  YK:n  uudistamisessa  suurin  osa  ihmisistä  ja  maista  tulee  kannattamaan  sitä, 
 niin voisi olettaa, että se saattaa tapahtua todella helpolla ja nopeasti. 

 Jos  80%  suomalaisista  kannatti  NATO:n  liittymistä,  koska  pelkäsivät  mahdollisia  sotia,  niin 
 miksei  nämä  henkilöt  eivät  kannattaisi  myös  YK:n  uudistamista  ja  maailmanrauhaa?  Ja  voisi 
 olettaa,  että  myös  NATO:n  vastustajat  kannattavat  tätä,  koska  jos  tämä  idea  saadaan  ajettua 
 maaliin, niin NATO voidaan samantien lopettaa. 

 Uskon  vakaasti,  että  kun  ihmiset  mainonnan  avulla  saadaan  ymmärtämään  mistä  tässä 
 liikkeessä on kyse, niin suurin osa ihmisistä tulee innolla kannattamaan tätä ideaa. 

 Miten  voimme  edes  haaveilla  mihin  YK:n  uudistaminen  tulee  johtamaan.  Ainoa  asia,  jonka 
 tiedän on se, että se tulee olemaan suurenmoista. 
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 Luodaan yhdessä Uusi Puolueeton, Arvoihin- ja 
 Lakiin Perustuva Järjestys 

 Let's do it, let's finally transform the world! 

 Timo Ylä-Soininmäki 
 info@law-based-world.org 

 1.  Suomenkieliset kotisivut löytyy  täältä… 
 2.  Englanninkieliset kotisivut, jossa kaksi pidempää PDF:ää  asiasta… 

 PS  Tarvitsen  apua  tekstien  editoinnissa  ja  kääntämisessä  muille  kielille.  Myös  mainos-  tai  PR 
 toimisto,  joka  on  halukas  tukemaan  tätä  liikettä  olisi  mukava  löytää,  ja  tietenkin  joku 
 hyväntekeväisyys  taho.  Kaikki  raha  mitä  tähän  mahdollisesti  annetaan,  menee  suoraan 
 mainostoimistolle, eikä minulle. 

 Kirjoittajasta:  Olen  alunperin  kotoisin  Lahdesta.  Työurani  vietin  Los  Angelesissa  veljeni  kanssa 
 mittatilaushuonekalu  tehtailijana.  Jätin  LA:n  taakseni  ja  sen  jälkeen  olen  kirjoittanut  muutaman 
 kirjan  mm.  Emotionaalinen  Vauraus  ja  Kokonaisvaltainen  Menestys,  sekä  toiminut  yritys 
 kouluttajan.  Olen  myös  työstänyt  uudenlaista  valtiollista  hallintomallia:  Uusi  Arvopohjainen 
 Demokratia,  josta  olen  kirjoittanut  kaksi  ekirjaa.  Nykyinen  intohimoni  on  maailmanrauha.  Vietän 
 talvet Thaimaassa ja kesät Suomessa. 

 You may say I’m a dreamer 
 But I’m not the only one 
 I hope someday you’ll join us 
 And the world will be as one. 
 —John Lennon’s song “Imagine” 

mailto:info@law-based-world.org
https://www.law-based-world.org/finnish
https://www.law-based-world.org/english
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 First picture: www.lovethispic.com 
 Imagine: https://fi.pinterest.com/pin/484066659933075891/ 


