PETÍCIA - VÝZVA za celosvetový MIER
s podporou výzvy :,, Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Ozbrojených síl Organizácie spojených národov
(OS OSN ) s jednotným velením.
podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov :
My, dole podpísaní občania SR, žiadame prezidenta SR p. Andreja Kisku, predsedu parlamentu NR SR p. Andreja Danka
a predsedu vlády SR p. Róberta Fica, ako najvyšších ústavných činiteľov v SR o vyjadrenie a podporu predloženej Petície –
Výzva za celosvetový mier a vznik jednotných Ozbrojených síl Organizácie spojených národov s jednotným velením.
O podporu a predloženie Výzvy a Žiadosti Výzvy za MIER v prílohách, na summite NATO vo Varšave v dňoch 8. a 9. 2016.
Ďalej žiadame o podporu týchto jednotlivých bodov nižšie:
Vyslovujeme nesúhlas s vyjadreniami čelných predstaviteľov USA, EÚ a krajín NATO, že najväčším nepriateľom pre
Slovensko a Európske spoločenstvo je Ruská federácia. OZ – Pán Občan doporučuje do budúceho summitu NATO vo Varšave,
Úradu prezidenta SR, NR SR a Úradu vlády SR prehodnotiť postoje k Ruskej federácii .
Predkladáme jednotný dokument pre výbor rady EU, V4 pre budúci summit NATO vo Varšave v dňoch 8. a 9. júla 2016
pre jeho prijatie a počiatok realizácie.
Petičný výbor výzvy ďalej žiada zaoberať sa a viesť diskusiu k týmto bodom: Na summite NATO 8. a 9. júla 2016, vo
Varšave - požiadať o prijatie deklarácie k zabezpečeniu celosvetového MIERU a vzniku jednotných OS OSN s jednotným
velením. Zároveň žiadame venovať sa týmto záležitostiam :
1. Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Ozbrojených síl Organizácie spojených národov (OS OSN ) s
jednotným velením. Je nutné zaoberať svetovým MIEROM, nech vzíde na summite NATO vo Varšave základný dokument pre
zabezpečenie trvalého mieru na celom svete, s budovaním jednotných OS 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.
2.Je nutné sa zaoberať myšlienkou vstupu Ruskej federácie a Ukrajinou do OS 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. Vybudovaním jednotných OS 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. Je nutné pri jednotných OS OSN vytvoriť políciu, ktorá bude dohliadať na udržanie mieru vo svete s prijatím účinnej
legislatívy.
3. Je nutné zastaviť myšlienku presunu brigády Armády USA do Európy vo februári 2017.
4. Je nutné zastaviť myšlienku budovania základní NATO s prítomnosťou amerických vojakov v Európe.
5. Je nutné k mierovej výzve vypracovať výzvu k likvidácii jadrových zbraní a zákaz ich rozširovania, začať odzbrojovanie
ozbrojených síl sveta a vytvoriť na to 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.
6. Je nutné na summite NATO vo Varšave prijať deklaráciu o začatí mierových rozhovorov s návrhom vytvoriť skupinu
budúceho veliteľstva OS OSN pri OSN. Iniciátorom skupiny musí byť velenie NATO a skupina G - 20, vrátane Ruskej federácie,
za účasti ministrov obrany a vybraných generálov.
7. Je nutné prehodnotiť vyjadrenie 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“.
8. Je nutné prijať nové legislatívne opatrenia OSN pre realizáciu ,, Výzvy za celosvetový MIER a vznik jednotných OS OSN s
jednotným velením ", pre zabezpečenie mieru na planéte ZEM !! Súčasťou vzniku jednotných OS 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 OS OSN, ktoré na summite 17. 12. 2015 v Paríži nikto neriešil.
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