Uusi puolueeton, arvoihin, ja lakiin perustuvaan maailmaan

(Kolmen sivun

yhteenveto.)
1. Ehdotan, että uudistamme Yhdistyneet Kansakunnat niin, että siitä tulee tehokas, neutraali ja sillä
on velvollisuus ja keinot huolehtia jäsenmaiden kanssa kaikkia merkittäviä maailmanlaajuisia isoja
ongelmia, kuten sodat, diktaattorit, pakolaiset, nälänhätä, ihmisoikeudet, perusvapauksien puute,
suuret ympäristökysymykset, taloudellinen orjuus, ihmiskauppa, pandemiat, maailmanlaajuinen
saastuminen, valtion tukema terrorismi, cyber terrorismi ja hakkerointi, biologisten ja ydinaseiden
vähentäminen, ja muut vastaavat suuret kysymykset, jotka pitää ratkaista neutraalisti ja
puolueettomasti. Uuden YK:n päätöksenteossa ei sallita politiikkaa tai uskontoja.

Luodaan Puolueeton, Arvoihin- ja Lakiin Perustuva Yhdistyneet Kansakunnat
Mutta on erittäin tärkeää ymmärtää, ettei Uudesta YK:sta ei tule minkäänlaista absoluuttista
maailman hallitsijaa. Uusi YK keskittyy vain isoihin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka on
ratkaistava puolueettomasti ihmisten ja maailman parhaaksi. Uusi YK ei yksin päätä, mitä näille
asioille tehdään, vaan kaikki jäsenmaat äänestävät niistä. Uutta YK:ta johtavat oman alansa
ammattilaiset, eivätkä ura poliitikot. Uudessa YK:ssa tulee olemaan lukemattomia sisäisiä ja ulkoisia
suojatoimia sen varmistamiseksi, että se toimii neutraalisti uusien arvojen, sääntöjen ja lakien
mukaisesti. (Tästä aiheesta paljon lisää pidemmissä PDF:ssä.)
Jokainen suvereeni kansakunta saa täysin vapaasti päättää omat sääntönsä ja lakinsa, poliittisen
systeeminä ja hallintojärjestelmän, virallisen uskonnon, jne., mutta ihmisarvoinen kohtelu ei kuulu
vain rikkaille ja eliitille vaan kaikki perusvapaudet, sekä inhimilliset elinolosuhteet ovat jokaisen
ihmisen luonnollisia oikeuksia, ja jokaisen maan on tarjottava ne kansalaisilleen.
Itse asiassa Uusi YK tulee lisäämään suvereenien kansojen itsenäisyyttä ja vapauksia. Jokaisen
maan kulttuuri ja ihmisten monimuotoisuus ovat asioita, joita meidän on varjeltava.
2. Sodat. NUN ja kaikki sen jäsenmaat ovat velvollisia puolustamaan mitä tahansa maata millä
tahansa tarpeellisella tavalla, jota vastaan hyökätään; kuinka mikään kansakunta voisi hyökätä toista
kansakuntaa vastaan, koska silloin koko maailma olisi sodassa heitä vastaan?

Kaikki sodat loppuvat tähän!
Uudella YK:lla ei myöskään ole armeijaa. Tarvittaessa se palkkaa ne niitä valtioilla, joilla on. Vaikka
monet pienemmät maat vähentävät armeijoitaan ja aseitaan, kaikki suuret maat tulevat säilyttämään

ne vielä pitkään. Jos meillä on kestävä rauha, valtiot voivat käyttää 80% puolustusbudjetistaan muihin
tarpeisiin.
3. Kuinka saavutamme tämän? Aloittamalla massiivisen sähköposti- ja sosiaalisen median
kampanjan, jossa ihmisiä ympäri maailmaa kehotetaan lähettämään sähköpostia kaikille nykyisille ja
tuleville kaupunkien, läänien, osavaltioiden ja kansallisten vaaleilla valituille edustajille ja kaikille
muille tärkeille henkilöille. Meidän on myös painostettava mediaa, yrityksiä, organisaatioita, kirkkoja,
kouluja, jne. tukemaan tätä liikettä. Ja miksi he eivät tukisi sitä? He kaikki haluavat maailmanrauhaa.
Idea on painostaa ja tehdä se selväksi, että kansa haluaa uudistaa YK:n. Toivomme, että suurin osa
ihmisistä levittää tätä sanomaa, niin sähköpostin kuin myös sosiaalisen median ja muiden keinojen
kautta. Kun tarpeeksi moni tekee niin, tarpeeksi kauan se tulee kantamaan tulosta.
4. Helpoin tapa saada tämä sähköpostin/sosiaalisen median vallankumous käyntiin on saada
julkkikset ja muut vaikutusvaltaiset ihmiset mukaan tähän ideaan. Julkkikset, urheilutähdet,
muusikot, muut vaikutusvaltaiset ihmiset, sosiaalisen median yritykset, yritykset, kirkot, koulut ja
rauhanjärjestöt ovat kaikki erittäin tärkeä osa idean lanseeraamista. Haluamme, että ne esittelevät
YK:n uudistamisen faneilleen, seuraajilleen, jäsenilleen ja asiakkailleen. Mieti sosiaalisen median
voimaa!
5. Palkkaamme myös mainostoimiston, koska he osaavat myydä tämän idean ihmisille, julkkiksille,
hyväntekeväisyysjärjestöille ja poliitikoille. Ideoiden ja unelmien myynti on heidän leipälaji!
Tämä kansainvälinen mainos yritys voi helposti ottaa yhteyttä julkkiksiin ja muihin tärkeiin tahoihin,
huolehtia verkkosivustoista ja sosiaalisesta mediasta, tuottaa media paketteja ja mainoksia kaikille
eri medioille ja jatkaa tätä työtä PR:n ja mainonnan avulla, niin kauan kunnes YK:n uudistetaan. Tämä
kampanja ei ole kerrasta poikki, vaan sitä jatketaan niin kauan on tarvetta. Suurin haaste tulee
olemaan saada ihmiset vakuutettua, ettei YK:sta tule mitään maailman yksinvaltiaa.
6. Miten voimme rahoittaa tämän liikkeen? Syy miksi haluamme mainosyrityksiä mukaan tähän
liikkeeseen on se, että ne etsivät aina töitä/$. Nämä mainos yritykset voisivat lähestyä rikkaita
henkilöitä, yrityksiä, sekä hyväntekeväisyysjärjestöjä ja pyytää lahjoituksia YK:n uudistus liikkeen
pyörittämiseen. (Annetaan mainostajien löytää rahat tälle kansalaisliikeelle.)
Kun saamme mukaan korkealaatuisia julkkiksia ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä (saamme
uskottavuutta), sen jälkeen rikkaat, erilaiset säätiöt ja yritykset avaavat ilolla lompakkonsa. Lisäksi
useimmilla A-listan elokuva-, musiikki- ja urheilu julkkiksilla on omat hyväntekeväisyys rahastonsa, ja
he todennäköisesti mielellään rahoittavat tätä liikettä.
Kukapa ei haluaisi olla osana maailman muuttamisen historiaa? Kun maailman ihmiset ymmärtävät,
että tämä idea on TODELLA toteutettavissa ja VOI muuttaa maailmaa, he tukevat sitä avosylin. Tämä
kansanliike saattaa kasvaa kuin kulovalkea.
Jotkut maat, kuten Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Pohjois-Korea, Venezuela jne. tulevat vastustamaan
tätä suunnitelmaa, mutta meidän ei tarvitse vakuuttaa kaikkia maailman maita tukemaan tätä. Jos
meillä on mukanamme reilut 60% maista, voimme vaatia äänestystä tästä ideasta YK:ssa. Maat,
jotka vastustavat tätä ideaa, osoittavat kannattavansa nykyistä kaaosta ja sotia, koska he hyötyvät
niistä. Kun ihmiset ymmärtävät, että rauha on paljon parempi meille kaikille, kaikki kansat liittyvät
Uuteen YK:han.

Voitko kuvitella, millainen maailma olisi, jos meillä olisi uusi puolueeton, arvo- ja lakiin perustuva
maailmanjärjestys? Mikään ei ole maailmalle tärkeämpää kuin harmonia ja rauha! Haluatko sinä olla
osa historiaa, joka muuttaa ja määrittele koko maapallon elämän uudelleen?
YK:n Geneven toimiston pääjohtaja Michael Møller sanoi YK:sta: "Näistä [globaaleista] ongelmista ei
ole ainuttakaan, jonka yksi toimija voisi ratkaista. Meidän on tehtävä se yhdessä; muuten kuolemme
kaikki yhdessä."
Älä aliarvioi idean voimaa, jonka aika on tullut. - Victor Hugo
Mitään nykyisestä kaaoksesta ei olisi tapahtunut, jos meillä olisi ollut vahva YK. Tämä ei ole vain
unelma, se on todella toteutettavissa, ja valitettavasti ainoa tapa pelastaa maailma ja tehdä siitä
paratiisi, joka sen olisi aina pitänyt olla.
MIKSI annamme muutaman ison valtion riidellä, sotia ja aiheuttaa kaaosta kautta maapallon? Miksi
annamme muutaman iso ego johtajan pilata meidän elämämme tällä pallolla?
Meidän ei kannata luoda kilpailijaa YK:lle, perustamalla uutta organisaatiota vaan korjata YK, niin että
se palvelee sen alkuperäistä tarkoitusta puolueettomasti ja lakien mukaan. Eikä vain lännen
ajattelumallin mukaan, vaan YK:n on otettava huomiooon koko maapallo ja kaikki sen kansat, vain
siten voimme toivoa, että se saa myös kaikkien tuen.
Ymmärrettävästi näin iso projekti on monimuotoinen ja vaatii paljon asiantuntijoita ja miettimistä.
Tässä lyhennelmässä on vain tämän suunnitelman pääkohdat. Jos haluat lukeaa lisää:
www.law-based-world.org
Toivon sinun ideoita tämän asian tiimoilta, sekä rakentavaa kritiikkiä. info@law-based-world.org

