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Høsten 2001 - 11. september - satte fokus på hvor dårlig det står til på vår arme jord. Stadig flere av verdens
befolkning har nok innsett dette, men altfor få har gjort noe med det.
"Svaret" ble --- ikke overraskende --- bomber og granater, død og pine + militær, økonomisk, teknologisk og
personlig makt. ”Svaret” ble å utnytte/dominere over andre, ved å misbruke makten. Er det ikke nettopp det den
"rike verden" og mange av dens mektige menn gjør?
Ville ikke et rungende "Hvorfor?" - gjerne på et langt tidligere tidspunkt - vært klokere enn for ex. det voldelige
angrep på Irak? Mange "åndshøvdinger"/filosofer, individer og fredsorganisasjoner over hele verden har erkjent
nettopp det, men: Hver verdensborger må også erkjenne den viktige verdien av det.
Vil du "endre verden", kan du, jeg og vi bare begynne ett sted - med oss selv !
Hvem er vår største fiende i dette? Jo, likegyldigheten!
Som jeg ser det, fordeles ressursene på jorden slik:

Stopp pumpa og åpne litt mer på fattigmansventilen !
Jeg vet det nå er millioner mennesker i verden som støtter en ikke-volds filosofi, men hvor mange får gjort noe
alene? Hva gjør maurene for å trygge sitt samfunn? Hva kan vi lære av dem? Vi bør bli mange flere bak dette
rungende HVORFOR?
Det finnes en stiftelse i Skandinavia, som i mange år allerede, har arbeidet for fred og fremtidsutvikling og som kan
vise til konkrete resultater. De bygger på frivillig innsats fra mennesker med høye idealer og kvalifikasjoner. De kan
fortelle deg det den "rike verden" ikke ønsker å fortelle noen. De fortjener ideologisk og økonomisk støtte fra hver
eneste "maur i tua".
Ønsker du en rettferdigere verden, kan kanskje et besøk på http://www.transnational.org åpne noen dører for deg.
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Tusen tack Kjell, vi tror at mange mange andre er lige så bekymrede som du over verdens gang. Og vi håber de vil
støtte os præcis som du – i hjerte og handling. De venligste hilsener – Jan Øberg

