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A Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács, a Jóga a Mindennapi Életben Ifjúsági Uniója, 
az Európai Oktatási Programok Nemzeti Ügynöksége és a Jóga a mindennapi életben rendszer 
szervezésében.  
 
Mi, az Ifjúság és Etikai Oktatás Konferencia alulírott résztvevői elismerjük és támogatjuk a 
következő eszméket és elképzeléseket: 
 
 
1. Etikai oktatás 
 
Világunk sikeres jövője érdekében támogatjuk az etikai oktatást az iskolákban, amely 
különböző iskolai programok keretében a kulturális és vallási különbségek tiszteletét erősíti, 
és minden vallással, kultúrával és nemzettel szemben toleranciát és megértést teremt.  
 
2. Egészség és jólét 
 
A spirituális értékek, a fenntartható fejlődés és az egészséges életmód megvalósítása által 
támogatjuk a fiatalok és az egész közösség fizikai, mentális, társadalmi és spirituális jólétét.  
 
3. Családi élet 
 
A gyermekek etikus nevelése által megerősítjük a családot az emberi társadalom 
alapértékeként. A szülőket arra kérjük, hogy a családban harmonikus és békés környezetet 
teremtsenek és tartsanak fenn, hogy lehetővé tegyék a gyermekek egészséges és 
kiegyensúlyozott, mentális és érzelmi fejlődését. 
 
4. A kábítószer-fogyasztás megelőzése 
 
A fiatalokat megóvjuk a kábítószerektől, a függőknek pedig szilárd családi alapok, jó oktatás 
és biztonságos környezet megteremtése által segítünk. Hozzájárulunk, hogy 
kiegyensúlyozottan és jó társaságban élhessenek.  
 
5. Emberiség spirituális dimenziója 
 
Elősegítjük és terjesztjük a spiritualitást, a békét, az igazságot, a megértést, a megbocsátást, a 
toleranciát és a szeretet, ily módon megakadályozzuk a gyermekek bántalmazását, és hidat 



 

 

képezünk egy jóval erkölcsösebb és igazságosabb társadalom irányába, ahol boldog, elégedett 
gyermekek és családok élhetnek egészséges környezetben. 
 
6. Emberi jogok 
 
Megvédjük a fiatalok jogait és méltóságát, és lehetővé tesszük számukra, hogy a társadalom 
legitim részeivé váljanak. Megóvjuk az ifjakat a bántalmazásoktól és a szegénységtől.  
 
7. Egyenlő lehetőség 
 
Megerősítjük a nemek közötti egyenlőséget és támogatjuk a nők és férfiak azon 
együttműködését, amely egyetemes hozzáférést teremt az oktatáshoz, az egészségügyhöz és a 
gazdasági lehetőségekhez. 
 
8. Média 
 
A médiát arra ösztönözzük, hogy valós információkat szolgáltasson, amelyek az emberi 
személyiség fejlődését támogatják, az etikai értékeket építik, és megakadályozzák, hogy a 
fiatalok egészségtelen életmódok vagy negatív eszmék áldozataivá váljanak. 
 
9. Természet- és környezetvédelem 
 
Egyéni és össztársadalmi szinten elkötelezzük magunkat a környezetvédelem mellett, azért, 
hogy a fiatalok, az egyének és a társadalom fejlődése soha ne okozzon kárt a természetben és 
a környezetben.  
 
10. Az emberi természet részeként az igazság és a jóság keresése 
 
Tudatosan megteremtjük a felelősség és a tisztelet érzését mások iránt, amelyek a társadalmi 
életben alapvető értékekként járulnak hozzá a béke és a harmónia megvalósulásához.  
Mindannyian egy Isten gyermekei vagyunk, az emberek azért születtek, hogy védelmezzenek, 
ne pedig romboljanak. Mindannyian részei vagyunk ennek a világnak, amelynek sorsában 
osztozunk.  
 
 
A fiatalok világunk fényét és jövőjét jelentik. Úgy emlékezzünk erre az Ifjúsági 
Konferenciára, mint a béke, az igazság és a fenntartható jövő erkölcsi megerősítőjére, 
melyre – évezredünkben - egy jobb világ megteremtéséhez a fiataloknak mindenképp 
szükségük lesz.  


