
Ura nu ne va opri. Reîncepem prin iubire. Iubirea nu este utopie. Este o alegere 
a binelui, un „da” zis vieții, dreptății și păcii. Azi noi, tineri și adulți împreună:

Susținem VIAȚA
Primim viața cu fiecare etapa a ei, cu fragilitate și diversitate ei. A ucide este greșit, 
oricare ar fi motivația.

Promovam DREPTATEA 
Nedreptatea aduce sărăcie, ură și război. Fiecare are dreptul la demnitate.  Ne 
angajăm pentru ca toți să aibă acces la mâncare, casă, îngrijiri, educație, muncă și 
pentru ca tuturor să le fie protejat dreptul la libertatea religioasă, de gândire și de 
expresie.

Construim PACEA
Pacea începe cu fiecare dintre noi, de la gesturile concrete ale noastre. Suntem 
gata să cerem și să oferim iertare. Abolim din viața noastră cuvinte precum: ură, 
dușman, infidel. O lume a păcii ne convine tuturor.  

Căutăm DALOGUL
Suntem disponibili să întâlnim fără pejudicii, oameni și femei de orice cultură, 
religie și etnie. Suntem gata să ne schimbăm ideile pentru a construi binele comun. 
Folosim rețelele de comunicare și nu pentru a difuza ura și disprețul. 

Punctăm DEZARMAREA
Cerem ca armele să nu mai fie construite pentru că ucid, risipesc resurse 
și inteligență, provoacă răzbunare, semnând pentru totdeauna viața 
supraviețuitorilor. 

CARTA TINERILOR 
Pact între generații



Îngrijim PLANETA PAMÂNT
Prezervăm natura, trăim în simplitate și sobrietate. Ne educăm să nu aruncăm 
resursele naturale pentru ca viața tuturor popoarelor să poate crește azi și mâine cu 
generațiile viitoare. Alegem cercetarea pentru a deschide noi străzi de dezvoltare. 

Punem la centru SERVICIUL
În fiecare domeniu al vieții ne angajăm să punem in joc potențialul nostru. Orcare 
ar fi rolul nostru, ne angajăm să trăim cu onestitate și transparență, să facem din 
orice reponsabilitate un servciu către comunitate și niciodată un instrument de 
putere în inters personal. 

Alegem BUNĂTATEA
Bunătatea este o alegere de inteligență si de inimă. Bunătatea dezarmează, 
dă speranță, ne ajută să fim persoane sincere și amici adevărați. Ne ajută să 
descoperim că secretul fericirii este de a-i face fericiți pe alții. Bunătatea este 
lumina care anulează întunericul.

Ascultăm CONȘTIINȚA
Doar conștiința ne face liberi să evaluăm ce este bine și ce este rău și sa alegem cu 
responsabilitate. Ne face liberi de dependențe și sclavie, capabili să iubim.

Re-trezim SETEA DE INFINIT
Ne angajăm să căutm în orice moment sensul vieții și să rămânem deschiși către 
infinitul care trăieste în noi. 
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