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Кажуть, що люди важко розуміють біди один одного і чужі проблеми їм ні до чого,
особливо, якщо у них все добре. Ні! Коли це питання нашої безпеки, коли у нас можуть
відібрати право на мир, спокій і життя, ми об’єднуємося. Я закликаю всіх нас бути в
єдності. Це залежить лише від нас – не дати нікому нас роз’єднати, вказувати на наші
відмінності та те, у чому ми різні. Давайте шукати, у чому ми однакові і що нас об’єднує.
За це бореться Україна і за це бореться Майдан – за найвищі загальнолюдські цінності,
за своє право бути вільним, за право мати свободу і Незалежність. Ми хочемо бути
разом! Єдність у нас в крові протягом тисячоліть. Всі штучні стіни рано чи пізно впадуть,
а все вкрадене рано чи пізно повернеться. Важко утилізувати зло і агресію, але ми не
дамо розпалити війну – ми сповідуємо мир! Україна має характер. Ми віддаємо життя
за найдорожче – за життя інших, за спокій всього світу. Ми не проковтнули
приниження, але ми не дали нас озлобити та спровокувати. Ми просто йти до мети – за
право жити у цивілізованому світі. Я думаю, в Україні народилося інноваційне
суспільство. Ми відчуваємо себе суспільство майбутнього. Історичні форми прямої
демократії перевтілюються сьогодні у нові форми прямої демократії в Україні:
електронні голосування, Віче, волонтерські рухи стають центром активності людей,
готових віддати свій час, гроші та інші ресурси для країни, для інших. Я ніколи не візьму
зброю. НІКОЛИ! Моя зброя – мікрофон і мій голос. Коли я вийшла на Майдан, я відчула,
що це дійсно сила, яка набагато сильніша за зброю. Я подорожую всім світом, відвідую
різні заходи, щоби підкреслити права людей, права моєї країни і наголосити на
боротьбі з брудними технологіями.
І на завершення про майбутнє. Ми не очікували, що Україна стане передвісником долі
майбутнього. Очевидно, що найближчі 20 років майбутнього залежать від розвитку
подій в Україні. Але яке майбутнє ми хочемо? Ми хочемо справжній мир, світоустрій, де
маніпуляції суспільною думкою будуть майже неможливі, а темні технології
перестануть діяти. Ідеалізм? Максималізм? Ні, це просте бажання жити гідно і бути
щасливим. Це – право кожного і за це варто боротися. Кажуть, що битва Світла і
Темряви відбувається на небі і на землі, та я думаю, важливо, що ми самі оберемо, що
в нас переможе – темрява чи світло. Ми обираємо світло!
Маю мрію у близькому майбутньому сказати просту фразу: “Війна! Ти програла!”
Мир крихкий - його треба берегти!
Мир хрупкий - его нужно беречь!
Der Frieden ist zerbrechlich! Man muss ihn schützen.

