COVID19 salgınını bizlere hepimizin ortak varoluşsal zorluklarla yüzleşen
tek bir insanlık olduğumuzu güçlü bir şekilde hatırlattı.
OneSharedWorld, insanlık için daha iyi bir geleceği ve müşterek evimizin
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, paydaşların çeşitli kültürler,
topluluklar, etnik kökenler, organizasyonlar, kurumlar, menfaatler,
nesiller ve milletler arası iş birliğiyle çalıştığı kapsamlı ve kapsayıcı bir
harekettir.
Bizler en büyük ortak zorluklarımıza göğüs germeye yönelik somut bir
süreç yürütmek için ortak insanlığımızın demokratik ifadesini küresel
gücün bir sütunu olarak kurma arayışı içerisindeyiz.
BİZE KATILIN. KARŞILIKLI BAĞ(IM)LILIK TAAHHÜTNAMESİNİ İMZALAYIN
Taahhüt ediyorum ki:
1. Bizleri paylaştığımız varoluşsal tehditlerden korumak için öngörülü,
önleyici ve cevap-veren bir altyapının kurulmasını destekleyeceğim;
2. Aramızdaki en güçsüz kılınmışın da önde gelen ve güç sahibi
kimseler ile aynı temel özgürlüklere sahip olmasını sağlamak için
çalışacağım ki, insan olarak müşterekliğimiz asli olan çeşitliliğimiz
bağlamında kutlansın ve eşit derecede değerli hayatlarımız
saygınlıkla yaşanabilsin;
3. Bir parçası olduğum topluluklar, organizasyonlar, kuruluşlar ve
uluslar aracılığıyla, ortak insanlığımız ve ortak evimizi korumak
adına direkt olarak müdafaa içinde olacağım;
4. Gezegenimizdeki tüm ekosistemler ve türler için güvenli ve
sürdürülebilir küresel çevreyi teşvik edeceğim;
5. Tüm insanların ve çocukların sağlık, güvenlik ve refahını güvence
altında alacağıma ve onların adil bir eğitim, emniyet ve sağlık
hizmetine sahip olmalarını sağlayacağım
6. Kültürler arası bir bağ, saygı, anlam ve iletişim oluşturmaya yardım
etmek için tüm sanatsal ifade biçimlerini destekleyeceğim ve
paylaşacağım;
7. Karşılıklı tefekkür, saygı, empati ve nezaket aracılığı ile insan
paydaşlığını savunacağım ve teşvik edeceğim; ve
8. Bu prensipleri takiben elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Herkes için daha iyi, daha aydınlık bir gelecek için kuvvetli bir umutla, sizi
bu prensiplere bağlılığınızı taahhüt etmeye ve küresel hareketimize
katılmaya davet ediyoruz.
First Name: Adınız
Last Name: Soyadınız
Country: Ülke
Organization: Organizasyon
Occupation: Mesleğiniz
e-mail: e-posta adresiniz
[NOT: Devam ederek bizden e-posta almayı kabul etmiş oluyorsunuz.
Gizlilik politikamız verilerinizi korur ve nasıl kullanılabileceğini açıklar.]
Yukarıda belirttiğimiz hedefleri geliştirme amacıyla, sizleri yakında belirli
kampanyalara katılmanız için davet edeceğiz. Bunlardan ilki herkesin
faydası için küresel kamu sağlığı kapasitemizi geliştirmeye ve COVID19
salgınının Güney yarımküreye ilerleyen aylardaki muhtemel geçişini göz
önünde bulundurarak en savunmasız kitlelere yardım etme amacıyla bir
acil müdahale planını başarıyla oluşturmayı amaçlamaktadır.
Sizleri bu haberi yaymaya ve ortak hayalimizi gerçeğe dönüştürmede bize
katılmaya davet ediyoruz:
Tek birleşmiş insanlık. Tek ortak ekosistem. Birlikte daha güçlü.

