VÝZVA za celosvetový MIER
Pre vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 v dňoch 7. a 8. júla 2017, na stretnutí v
nemeckom Hamburgu a organizáciu OSN.
,, Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácie
spojených národov (OS OSN ) s jednotným velením „
Toto je výzva adresovaná na: vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 v dňoch 7. a 8. júla 2017, na
stretnutí v nemeckom Hamburgu a všetkým lídrom, politikom, diplomatom, poradcom, funkcionárom
organizácie OSN, Radám bezpečnosti OSN, EÚ na planéte Zem, aby v sebe našli dostatok vnútornej pokory,
súcitu, rešpektu a odhodlania, urobiť pre dosiahnutie mieru a obnovenie medzinárodnej spolupráce všetko, čo
je v ich silách. História nám totiž pripomína, že práve politici a lídri stáli za rozhorením väčšiny krvavých
konfliktov, v ktorých proti sebe v nezmyselných bojoch stáli cudzí ľudia z rozličných kultúr, inokedy zase brat
proti bratovi. Sebecké záujmy a dobre premyslené dôvody stáli príliš mnoho, príliš mnohých, aby sme mohli
takéto bezohľadné správanie niekoľkých jedincov, ktorým ľudia prepožičali svoju moc a vôľu, naďalej prehliadať
a akceptovať.
Táto výzva je priamou reakciu na vyhrotenú situáciu na Strednom východe, v Severnej Kórei a hlavne v
európskom priestore, kde sa naplno rozhorela imigračná vlna z tretích krajín sveta, (pokračujúca či nová)
Studená vojna medzi Ruskou federáciou a Západným blokom - NATO, EÚ a USA. Táto kríza naplno prepukla
počas nepokojov na Ukrajine, no má jednoznačne hlbšie korene i presahy. S obavami sledujeme nielen nové
preteky v zbrojení, čoraz väčšiu pravdepodobnosť konvenčnej vojny, či dokonca fatálneho použitia jadrového
arzenálu, ale i s tým spojenú silnejúcu frustráciu, paranoju a nevraživosť, presakujúcu do všetkých vrstiev
spoločnosti.
Trvalého mieru nemožno dosiahnuť väčšími výdavkami na zbrojenie, ďalšími vojenskými základňami,
provokačnými cvičeniami a promenádami, dodávkami vojenského vybavenia a personálu do konfliktných
oblastí, či nebodaj posilňovaním propagandy alebo pokračovaním sankčnej politiky a izolácie, ktorá má
negatívny dopad, takmer výlučne na životnú úroveň obyčajných ľudí. Takouto cestou sa totiž uberalo ľudstvo
celé svoje dejiny, čo len dokazuje jej nezmyselnosť, krátkozrakosť a neúspech.
Preto tu a teraz jasne vyjadrujeme našu úprimnú vôľu vydať sa mierovou cestu. A ak nás takouto cestou
naši lídri odmietajú viesť, potom sme odhodlaní vydať sa ňou sami, v Novej Občianskej spoločnosti pre
každého. Bez vodcov, no i napriek tomu jednotne, k lepšiemu zajtrajšku pre všetkých. Disponujeme totiž
všetkými predpokladmi a možnosťami, aby sme mohli žiť naozaj v slobodnom a bezpečnom svete, bez
zbytočného rozdeľovania na tých a oných. Toto všetko môže byť dosiahnuté len vzájomným rešpektom,
spoluprácou a jednotným zámerom v snahe zabezpečiť mier a prosperitu všetkým ľuďom.
Preto využívame vedúcich predstaviteľov skupiny summit G 20 v dňoch 7. a 8. júla 2017, na stretnutí v
nemeckom Hamburgu, na tomto stretnutí žiadame o podporu, Žiadosti o ,, Výzvu za celosvetový MIER a vznik
jednotných Mierových Ozbrojených síl OSN (MOS OSN) s jednotným velením“.
Žiadame zaoberať sa a viesť diskusiu k týmto bodom na summit G 20 sa v dňoch 7. a 8. júla 2017 Hamburgu
- požiadať o prijatie deklarácie k zabezpečeniu celosvetového MIERU a vzniku jednotných Mierových OS OSN
s jednotným velením. Zároveň žiadame venovať sa týmto záležitostiam :
1. Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácie spojených národov
(OS OSN ) s jednotným velením. Je nutné zaoberať svetovým MIEROM, nech vzíde na summit G 20 v dňoch 7.
a 8. júla 2017 základný dokument pre zabezpečenie trvalého mieru na celom svete, s budovaním jednotných
MOS OSN s jednotným velením, s jednotnou obrannou doktrínou pre svet za účasti všetkých štátov planéty
ZEM, vrátane Severnej Kórey, Ruskej federácie, arabských, afrických krajín, štátov Latinskej Ameriky, Austrálie
atď., tak, ako je to zdôraznené v návrhu výzvy ... a v rozšírenej žiadosti, druhý dokument ,,Výzvy za MIER“ !!

2. Je nutné sa zaoberať myšlienkou vstupu Ruskej federácie a Ukrajinou do MOS OSN v jednom časovom
období, tj. súbežne !!! Nepremyslený vstup UA do organizácie NATO bez súhlasu RF, by bolo priliatím benzínu
do ohňa !!! Mohlo by to mať katastrofálne následky, minimálne väčšiu súťaž v zbrojení a zbytočné výdavky na
zbrojenie.
3., Znižovanie nákladnou na zbrojenie, vybudovaním jednotných MOS OSN, môže svetové spoločenstvo ušetriť
ročne 40% financií a zlepšovanie vzťahov vo svete. V roku 2015 svet vynaložil 1,8 bilióna USD na zbrojenie, z toho
40% = 720 mld. USD. Tieto peniaze by sa mohli dávať na rozvojové programy a ukončenie občianskych vojen vo
svete.
4., Je nutné pri jednotných MOS OSN vytvoriť políciu, ktorá bude dohliadať na financovanie projektov v tretích
krajinách z organizácie OSN a krajín G – 20, na udržanie mieru vo svete, s prijatím účinnej legislatívy.
5., Je nutné vypracovať krajinami G - 20 v súčinnosti s organizáciou OSN finančnú podporu s komunitárnym
rozvojom priemyselnej a poľnohospodárskej výroby v rozvojových krajinách , pod dohľadom odborníkov a v
spolupráci s novovytvorenou finančnou políciou MOS OSN, aby sa peniaze využili efektívne !!!
6., Je nutné vypracovať plán zalesňovania, najmä krajín tretieho sveta s vyčlenenými finančnými prostriedkami.
7. Je nutné zastaviť presuny vojsk NATO na hranice z RF !!!
8. Je nutné zastaviť myšlienku budovania základní NATO s prítomnosťou amerických vojakov v Európe!!!
9. Je nutné k mierovej výzve vypracovať výzvu k likvidácii jadrových zbraní a zákaz ich rozširovania, začať
odzbrojovanie ozbrojených síl sveta a vytvoriť na to kontrolnú skupinu pri Rade bezpečnosti OSN !!! Súbežne je
nutné dať návrh na mierové rokovanie so Severnou Kóreou o zastavení skúšok a príprav použitia jadrových zbraní
a zbraní hromadného ničenia.
10. Je nutné na summite G 20 sa v dňoch 7. a 8. júla 2017 prijať deklaráciu o začatí mierových rozhovorov s
návrhom vytvoriť skupinu budúceho veliteľstva Mierových OS OSN pri OSN. Iniciátorom skupiny musí byť
velenie NATO a skupina G - 20, vrátane Ruskej federácie, za účasti ministrov obrany a vybraných generálov !!!
11. Je nutné prehodnotiť vyjadrenie /http://cz.sputniknews.com/svet/20160225/2453311/breedlove-usa-bojrf-evropa.htm/ veliteľa ozbrojených síl NATO v Európe, generála Philipa Breedlova, ktorý na zasadaní výboru pre
ozbrojené sily Snemovne reprezentantov USA prehlásil: „ Rusko urobilo voľbu v prospech toho, aby sa stalo
nepriateľom USA a Organizácie NATO, a teraz ohrozuje Európu“.
12. Je nutné prijať nové legislatívne opatrenia OSN pre realizáciu ,, Výzvy za celosvetový MIER a vznik jednotných
Mierových OS OSN s jednotným velením ", pre zabezpečenie mieru na planéte ZEM !! Súčasťou vzniku jednotných
MOS OSN musí byť aj ochrana Schengenských hraníc, riešenie migračnej politiky a zastavenie klimatických
zmien na planéte ZEM. Do klimatických zmien musí byť zahrnuté aj znehodnocovanie klímy MOS OSN, ktoré na
summite 17. 12. 2015 v Paríži nikto neriešil !!
My, dolu podpísaní občania, každý z nás jedinečná osobnosť tvoriaca celok, touto výzvou vyjadrujeme svoje
vlastné hodnoty, ktoré stoja mimo ideologické či ekonomické rámce, mimo politické spektrá a bloky, oficiálne
pakty či zmluvy, mimo sebecké záujmy. Naše hodnoty stoja na pevných všeľudských základoch slobody,
solidarity a mieru. Mieru v nás, mieru vo svete.
Výzvu predkladá : OZ – Pán Občan: IČO: 42277647, Reg.: VVS/1 – 900/90 - 40051 a petičný výbor:
pplk. v.v. Ing. Viliam Baňák, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred
orgánmi verejnej správy, e – mail: obcsnemzv@gmail.com, mob.: 0904112799, Michaela Žilková, Rajecká 38,
821 07 Bratislava , František Tanko, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava , Ľuba Rakovcová, Strážske, Ľubomír
Schmída, Ružomberok
Pripájame sa k Výzve za mier generálneho tajomníka OSN - UN Secretary-General António Guterres:
Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom. UNIS/SGSM/820 , 1.január 2017
Generálny tajomník OSN António Guterres: Výzva za mier, 1.január 2017
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2017/unissgsm820.html
https://www.youtube.com/watch?v=0rElWmRq7p4
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Viliam Baňák, trvalý pobyt Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen,
mob.: 0904112799, e-mail: obcsnemzv@gmail.com .
Dňa: 5.7.2017 Bratislava, Slovensko:

Koordinátor OZ Pán Občan, Slovakia : pplk. v.v. Ing. Viliam Baňák

..........

......

