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APELO ao Secretário-geral das NAÇÕES UNIDAS, SR.BAN KI MOON. 
 

Senhor Secretário Geral é essencial que a ONU coloque rapidamente, à disposição de todos os países, 

um plano de Paz credível, que alie segurança e desarmamento progressivo. Ele já existe; é o “Plano 

Nação do Mundo”. Tendo um povo escolhido confiar, neste quadro, a sua segurança militar às Nações 

Unidas, não poderá em caso algum, ver os seus dirigentes tomarem a iniciativa de uma guerra contra um 

outro Estado, ou contra os seus próprios cidadãos. Este país não poderá igualmente ser agredido, ou ver 

os seus interesses económicos essenciais violados, sem uma resposta automática por parte da 

comunidade internacional. Ele beneficiará da migração de 5% por ano dos orçamentos consagrados ao 

armamento, para as actividades pró vida. Este plano não é apenas que um ponto de partida. Com ele, 

será posta a primeira pedra de uma civilização de Paz e Progresso: A “Civilização do Terceiro Milénio”. 

Ela deve ser construída sobre uma base sólida, uma verdadeira democracia. Uma vez inaugurada a nova 

era, e o ciclo de reformas desencadeado, em vinte anos, a situação de todos os povos do nosso planeta 

será grandemente melhorada. 

Na Grécia há 2500 anos, nasceu o que podemos chamar de “Democracia de Estreia”. Apesar de ela ter 

sido criada pelos homens da época; ela é hoje, o maior progresso político das nossas civilizações. Tudo 

está reunido agora, na Grécia, para ver desabrochar a “Democracia Acabada” sobre a qual se apoiará 

a nova civilização para se desenvolver. Retorno legítimo das coisas, a primeira assembleia composta por 

100% de mulheres permitirá um renovamento vital das políticas. Elas sublimarão este trabalho de 

construtoras e por mérito tornar-se-ão iguais aos homens, na gestão da vida pública. 

Senhor Ban Ki Moon, o que é límpido não é forçosamente simples de colocar em prática. Sem a sua 

vontade, nada disto será possível antes do terramoto que se prepara. A Grécia, precisamente por causa 

da sua história, está em primeira linha numa terrível luta. Ela luta pela sua sobrevivência e dignidade; 

mas, ela luta também para que a democracia ideal não seja extirpada dos projectos da humanidade. Nós 

não devemos cair nesta armadilha dramática. Ela está sendo preparada e forjada desde há 250 anos, por 

uma oligarquia, conduzida por “banksters”, nunca saciados de dinheiro e poder. Ela quer subjugar aos 

seus caprichos mórbidos o conjunto da humanidade. Para impor a sua ditadura, ela reuniu à sua volta o 
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mais formidável poder financeiro, militar-industrial e politico-mediático que jamais existiu: a “Nova 

Ordem Mundial”. Ela esvaziou do seu sentido, e dos seus meios de acção política fundamentais à 

Democracia. Ela tem por ambição essencial despojar dos frutos do trabalho de gerações que se 

sucederam na terra. É permitido esperar que a luz da nossa luta faça mudar as ideias criminais, da maior 

parte, dos manipuladores deste clã predador. Entretanto, a oligarquia da “Wall-City” avançou 

perigosamente o seu projecto. Se nós deixarmos continuar esta acção criminal, isto trará uma sucessão 

de infortúnio indizível para nós mesmos, e as gerações futuras. Em cada país deverão ser organizados 

referendos para a abolição de poderes desta ditadura financeira, abolição da punição da divida, e, claro, 

do sofrimento da guerra. A humanidade apenas tem escolha entre duas direcções. Seja ela submeter-se à 

tirania da, “Nova Ordem Mundial” e enterra-se num futuro feito de trevas e de vergonha. Seja ela a 

construção da “Civilização do Terceiro Milénio” como utensílio a “Democracia Acabada”. Para 

conseguir este desafio, o desafio da nossa geração “TUDO ESTÁ AO ALCANCE DA MÃO”! Seja o 

homem que dará este impulso salvador rico em liberdade e dignidade. Não se esqueça da luta e da 

advertência das personalidades politicas mais emblemáticas da nossa história. Inscrevam-se na sua 

esteira. Apesar dos perigos, e das dificuldades, eles prepararam esta nova era: Lincoln, Adams, 

Jefferson, Gandhi, Franklin, Eisenhower, Roosevelt, de Gaulle, Kennedy, Mandela e muitos outros. Não 

pode ignorar, também, as assinaturas que seguem com este apelo. Cada uma delas é um grito que vibra 

de toda a espera da humanidade. Esta humanidade que não quer ser escrava duma casta. Ela espera há 

muito tempo pela época de progresso quando “As nações não aprenderão mais a guerra”. Essencial foi a 

pedra trazida a este projeto por JF Kennedy. Ele pagou com a sua vida pelo seu trabalho corajoso. Quem 

é que ainda tem medo de JFK por se obstinar a bloquear este caminho do futuro? Ninguém, nem 

nenhuma corporação, nos reterá. A sua inspiração leva-nos para além do horizonte. Nós erguemos sem 

medo a luz caída em Dallas a 22 Novembro de 1963. A fraternidade é o nosso utensílio. Nós só podemos 

ter sucesso. Senhor o Secretário-Geral; você deve iniciar esta nova época. Depressa, o tempo também nos 

é contado.           Dakttari 
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