
 

Заедно, млади пријатели!  

Во среќата на сè се наоѓаат сите цели  

Адам Мицкиевич, Ода на младоста 

 

 

 

До граѓаните на 
 

Република Полска, Република Литванија, Република Северна Македонија, 

Федеративна Република Германија, Романија, Република Италија 
 

и сите луѓе на Обединета Европа 

 

и слободниот збор 

 
 

 

МАНИФЕСТ ЗА МИР 
 

 

 

Повикуваме на длабоко размислување за градење на мир и преземање 

храбри чекори и напори за да го негувате во сите Ваши градови, држави и каде 

и да ве насочуваат и водат животните патеки и околностите во животот. 

Како граѓани на Европа - екстремно тешко погодени од суровоста на 

војната, тоталитаризмот, омразата и нетрпеливоста низ вековите - денес 

уживаме во слободата и демократијата што ги освоија нашите предци. Сепак, 

цело време сме свесни за постојаните закани што можат да ги уништат 

годините за создавање на мирно постоење на нашите нации. Да не дозволиме 

злото од омраза и војна да ги надвладеат нашите надежи за добра иднина! 

Ајде да дејствуваме - тука и сега! 

Ние ќе го изградиме светскиот мир, само тогаш, кога ќе изградиме мир 

во нашето непосредно опкружување: помеѓу семејството, пријателите и 

соработниците. Ајде да градиме мостови што ќе нè поврзуваат – а не sидови 

што ќе нè делат. Да бидеме љубезни едни кон други, да си помагаме, да се 

грижиме за топлата атмосфера во училиштата и на работните места, да се 

насмевнеме на улиците - и да уживаме во животот ослободен од стрес и 

напнатост. Дозволете ни да ги решиме проблемите со дискусија и дијалог, 

наместо со поделби, кое нешто ќе доведе до договор. Грижејќи се за нашиот 

сопствен идентитет, но и за нашите индивидуални погледи и перспективи, да ја 

негуваме убавината на различностите и да се прифатиме такви какви што сме. 

Ајде да живееме едни со други и едни за други. Со пријателство да градиме 

мир во нашите градови и држави, во Европа и во светот. 

Ние, долупотпишаните, шефови (Градоначалници) на пријателските 

градови на Европа: Млава (Република Полска), Расеијнај (Република 

Литванија), Крива Паланка (Република Северна Македонија), Виернхајм 

(Федеративна Република Германија), Насуд (Романија) и Москуфо (Република 



Италија), изјавуваме и се обврзуваме дека сме верни и доследни на овие 

постулати и ги превземаме сите неопходни активности за зачувување на мирот 

на локално и меѓународно ниво. 

 

Да живеат добрината, вистината и убавината! Да живее слободата и 

братството! 

Да живее мирот! 

 

Во Млава, 23-ти август 2019 година 

 

Потпишано од: 

 

 

 

 

Славомир Ковалевски           Клаудио Де Колибус 

           Млава                     Москуфо 

 

 

 

 

Едмундас Јонила                 Матијас Бас 

      Расеијнај                   Виернхајм 

 

 

 

 

Борјанчо Мицевски      Ромочеа Николае Мирчеа 

   Крива Паланка          Насуд 


