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Kära musikanter och spelmän, kära sångare och dansare, kära pantomim och clown och alla
andra kreativa människor!

Konsten är bandet som förenar alla människor på ett nonverbalt sätt.
Fred: finns det bara i fantasien? Nej! Vi säger inte så! Vi är övertygat att längtan efter fred finns i
alla av oss och vi kan nå detta mål genom att sprida våra idér!
Tänk på Martin Luther King: ” I have a dream” eller Berthold Brecht: ” Tänk dig, det är krig men
ingen deltar!”.
De som bor i ett krigsområde har ingen val. Tackar vi alla kända och okända människor som riskera
sina liv för fred i världen.
Vad händer i politiken är skrämmande, leder till djupa klyftor i samhället och sätta människor i fara.
Vi måste säger ”stopp” till alla som driver genom krig, som nytta av lidandet av medmänniskor för
deras egna vinster.
Jag vill uppmuntra er att delta i en plan som ska röra våra hjärtor. Kanske förståndet säger ” det är
lojlig” men hjärtat säger ”du måste våga något”. 50 miljoner människor är på flykt i världen. Det är
ett stort vansinne när man tänker på faktumet att vår planet har resurser, mat och plats för alla.
Pablo Casals var en underbart cellist. Under det spanska inbördeskrieget spelade han efter varje
konsert en låt för fred. Vi ska ta honom som idol.
Nu: alla måste vara med! Hur överväldigande skulle det vara när alla konstnärer på jorden visa på
slutet av deras program ett låt för fred! För fred på jorden måste vi solidarisera oss! Våra barn får
inte uppväxa med hat och fördommar. Som människor är vi bröder och systrar oavsett hudfärjen
eller religionen.
Musiken förena alla i dans och sång. Vi ska bilda ett stort nät av musik för fred i världen, ett
underbart ”world wide web” Musiken är vårt instrument mot meningslösa krig och förstörelsen. Med milliarderna för kriget
kunde man mäta alla människor i världen!!
Alla kan delta nu: barn, studenter, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, fastrar, mostrar, kusiner det önskar jag mig. Jag, en förtvivlad läkare. Jag är 62 år gammal. Mina föräldrar har upplevt det
andravärldkriget. Mina mor- och far- föräldrar upplevte den första världkriget. Alla hade
förhoppningen att vi, i andra årtudende, ska ha ett bättre liv...
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