Petičný výbor pre Výzvu za celosvetový MIER:

Prezident Slovenskej republiky
Ing. Andrej Kiska

Vec: Žiadosť o podporu ,, Výzvy za celosvetový MIER, pre odovzdanie a prednes v priebehu konania
summit NATO, v dňoch 8. až 9. júla 2016 konaný vo Varšave.
Výzva za celosvetový MIER a za vznik jednotných ozbrojených síl Organizácie spojených
národov (OSN) s jednotným velením.
K formulovaniu ,,Výzvy za celosvetový MIER a za vznik jednotných Ozbrojených síl
Organizácie spojených národov s jednotným velením „ (ďalej len OS OSN) nás vedie súčasná
neutešená situácia vo svete, v ktorom prebiehajú neutíchajúce vojnové konflikty, občianske vojny a
kde nevinných ľudí ohrozuje brutálny terorizmus.
Naša civilizácia dosiahla stav, keď globálne ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije, a to tak rýchlo,
že už v najbližších desaťročiach hrozia nezvratné zmeny podnebia na celej planéte. Globálne
otepľovanie, klimatické a civilizačné zmeny, dostupnosť vodných zdrojov predovšetkým v Afrike, Ázii a
Latinskej Amerike, škody na obydliach aj sieťovej infraštruktúre, či nútená masová migrácia ľudí ako
následok ozbrojených konfliktov, sú ďalšími faktormi, ktoré zreálňujú myšlienky o vzniku III. svetovej
vojny.
Je najvyšší čas, aby sa celosvetové spoločenstvo ľudí sústredilo na elimináciu všetkých
negatívnych faktorov a znížilo predpoklady vzniku ďalšej celosvetovej ničivej vojny na minimum.
Množstvo lokálnych konfliktov, ohnísk napätia, protichodných parciálnych záujmov krajín a mocností
tam, kde zlyhá snaha o diplomatické riešenia, môžu v súčasnosti efektívne riešiť len vytvorené jednotné
OS OSN s jednotným velením, pod vedením Bezpečnostnej rady OSN. Novovytvorené velenie
celosvetových síl, priamo podriadené Bezpečnostnej rade OSN, môže konečne začať riešiť skutočné
zabezpečenie vojenskej a ekologickej rovnováhy sveta tak, aby sa človek sám nezabil svojimi
technickými výdobytkami v dôsledku presadzovania svojich čiastkových záujmov.
Navrhujeme vybudovanie jednotných Ozbrojených síl OSN s jednotným velením, pod záštitou
rady OSN a stálou Bezpečnostnou radou ( BR ) OSN. Túto myšlienku je nutné začať rozvíjať už teraz.
Budovanie síl treba naštartovať s využitím síl NATO, postupne integrovať do celosvetových OS OSN
všetky ozbrojené sily krajín z celého sveta. Vybudovanie OS OSN bude zárukou bezpečnosti a stability
svetového MIERU. Integrácia jednotlivých ozbrojených síl do jednotnej organizácie zabezpečí zníženie
nepriateľského pôsobenia OS navzájom proti sebe na minimum. OS OSN budú spoločným úsilím
posilňovať a zabezpečovať mierovú istotu a stabilitu.
OS OSN budú pripravené likvidovať teroristické bunky a skupiny, eliminovať agresívne operácie
teroristických štátov alebo zamedzovať vzniku lokálnych konfliktov a vojen medzi štátmi kdekoľvek na
planéte Zem už v ich zárodku. Budovaním OS OSN sa budú národy pripravovať na zabezpečenie
ochrany planéty ZEM proti akýmkoľvek hrozbám z kozmického priestoru. OS OSN budú využívané pri
živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach v prospech všetkých občanov Zeme.

Predpokladá sa, že vybudovaním jednotného obranného systému OS OSN sa dá ušetriť až
40 % celkových výdajov na zbrojenie, logistiku a výcvik ozbrojených jednotiek vo svete. To všetko pri
predpokladanom zlikvidovaní súčasného terorizmu, zastavení občianskych vojen a ozbrojených
konfliktov, ako aj ďalších zdrojov nezmieriteľných sporov, vedúcich k prepuknutiu ďalšej svetovej vojny.
Ušetrené finančné prostriedky navrhujeme záväzne využiť na zníženie chudoby vo svete, udržanie
životného prostredia a na tvorbu novej migračnej politiky. To všetko s cieľom obmedziť
nekontrolovateľné migračné vlny a zabezpečiť dôstojný život ľudí, postihnutých vojenskými konfliktmi.
Navrhujeme čo najskôr v Organizácii Spojených národov vytvoriť Výbor pre vznik OS OSN,
zložený z odborníkov najmä v oblastiach obrany, legislatívy, diplomacie a krízového riadenia. Prvými
výstupmi výboru budú súbor legislatívnych návrhov pre BR OSN a vytvorenie organizačného jadra
veliteľstva budúcich OS OSN pri Bezpečnostnej rade OSN.
Následne navrhujeme prerokovať participáciu štátov, vlastniacich jadrové zbrane, Ruskú
federáciu, NATO, Indiu, Čínu, Pakistan, Severnú Kóreu a Izrael nevynímajúc. Odporúčame realizovať
postupne vstup vybraných štátov, pritom aktívne presadzovať túto myšlienku vo V4 a v celej Európskej
únii. Navrhujeme postupne zapojiť organizáciu NATO, Japonsko, Saudskú Arábiu, Pakistan, Irán a
ostatné ázijské krajiny. Pripojiť Juhoafrickú republiku, Egypt a ostatné africké krajiny, Brazíliu, štáty
Južnej Ameriky, Austráliu a ďalšie krajiny sveta.
Ako máme možnosť vidieť na nespočetných príkladoch, dôsledkom neschopnosti politikov
dohodnúť sa, je pokračovanie zbrojenia, vznik ozbrojených konfliktov a zvyšovanie počtu chudobných
ľudí vo väčšine sveta. Nezodpovedné a nepremyslené správanie sa niektorých štátov a skupín ľudí
čoraz viac znehodnocuje životné prostredie, ktoré prináša veľmi negatívne následky na život ľudí na
celej planéte ZEM s dôsledkami aj na masívnu migráciu ľudí.
Tým, že sa všetky štáty sveta zúčastnia v jednotných OS OSN s jednotným velením, môžeme
postupne znižovať počty ničivých zbraní a globálne znižovať výšku finančných prostriedkov, určených
na zbrojenie. To umožní dať financie na svetové rozvojové projekty v oblastiach, ako sú ekológia,
zlepšovanie životnej úrovne ľudí a udržateľného rozvoja na planéte ZEM. A zároveň zlepšovať výskum
kozmického priestoru, rátajúc s možnosťou nevyhnutnosti odvrátenia zrážky s meteoritom, prípadne
kalkulujúc s inou fatálnou vesmírnou hrozbou.
Pre zabezpečenie celosvetového udržateľného mieru vyzývame politikov a štátnikov, ktorým
adresujeme tento dokument, aby podporili a v zmysle svojich kompetencií zabezpečili nevyhnutné kroky
pre vznik jednotných Ozbrojených síl Organizácie Spojených národov s jednotným velením. Nech je
MIER na planéte ZEM !
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