Από εδώ και στο εξής,
το 2020
θα μείνει στην Ιστορία ως η χρονιά που μια παγκόσμια πανδημία
έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο μας,
στοιχίζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές μέσα σε λίγους μόνο μήνες.
Οι οικονομίες απορρυθμίστηκαν. Οι άνθρωποι μένουν χώρια, για να μείνουν ενωμένοι.
Επομένως, το πώς θα δράσουμε τώρα είναι ζωτικής σημασίας.
Ως επαγγελματίες και ερευνητές επικοινωνίας από κάθε ήπειρο αυτού του πλανήτη,
κάνουμε με αυτή τη διακήρυξη μια σαφή δήλωση προθέσεων – μια δέσμευση.
Δεσμευόμαστε
να συνεργαστούμε και να δώσουμε όλη μας την ενέργεια
για να ενώσουμε τους ανθρώπους.
Για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο υγιή,
για μια αρμονική αλλαγή προς ένα βιώσιμο, καλύτερο μέλλον.
Καθώς η πανδημία εξαπλώνεται στον Νότο και στον Βορρά,
οι βαθιά ριζωμένες ανισότητες έχουν έρθει στο προσκήνιο,
επηρεάζοντας περισσότερο τους μη προνομιούχους
και σπέρνοντας την πείνα και τη δυστυχία.
Καθώς η επιβαλλόμενη απομόνωση εξαπλώθηκε παντού
και οι πόλεις μας, μικρές και μεγάλες, μετατράπηκαν σε πόλεις-φαντάσματα,
η πανδημία αυτή αποκάλυψε έναν πλανήτη τόσο ταλαιπωρημένο και εύθραυστο,
που, από κάθε γωνιά της Γης, αναδύθηκε η επείγουσα ανάγκη για κοινή δράση.
Μπροστά σε αυτή την πανδημία, την κλιματική έκτακτη ανάγκη
και τις μελλοντικές απειλές,
Δεσμευόμαστε
να αναλάβουμε την ευθύνη μας μέσω της ενημέρωσης και της επικοινωνίας
για να απαιτήσουμε ίση προστασία για όλους.
Δηλώνουμε σθεναρά ότι όλοι αξίζουν την ίδια προστασία,
ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, φύλου, ομάδας ή κατάστασης.
Δεσμευόμαστε
να κάνουμε το χρέος μας για να συνοδεύσουμε τις κοινότητές μας
σε μια κρίσιμη μετάβαση προς έναν νέο τρόπο ζωής.
Έναν τρόπο που σέβεται τη φύση και τους πόρους που μας προσφέρει,
που καλλιεργεί τη βιοποικιλότητα και προστατεύει και εκτιμά τη Γη,
το μοναδικό μας σπίτι.

Δεσμευόμαστε
για ανοιχτή, διάφανη και ειλικρινή επικοινωνία
απαλλαγμένη από τον φόβο και το μίσος,
που προάγει μια παγκόσμια, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση
και αποκαλύπτει απροσδόκητες δυνατότητες σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο.
Με τον πλανήτη μας τόσο ταλαιπωρημένο και εύθραυστο,
αναγνωρίζουμε την ανάγκη να αναπτύσσουμε, να μοιραζόμαστε
και να βελτιώνουμε διαρκώς τις γνώσεις και την εμπειρία μας
απαλλαγμένοι από κάθε είδους σεχταρισμό ή ιδεολογία μίσους,
μέσα από μια υπεύθυνη επικοινωνία
βασισμένη στην ηθική, τη δικαιοσύνη, την αυθεντικότητα και τη διαφάνεια.
Όλοι εμείς, από κάθε γωνιά του κόσμου,
Δεσμευόμαστε
να τιμήσουμε τη δύναμη της ενεργητικής ακρόασης,
του ζωντανού και περιεκτικού διαλόγου,
για να βοηθήσουμε τις κοινότητές μας και την ανθρωπότητα
να οικοδομήσουν έναν υγιέστερο, βιώσιμο και καλύτερο κόσμο.
*****
Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε έξι γλώσσες,
Γαλλικά - Αγγλικά - Ισπανικά - Πορτογαλικά - Ιταλικά - Γερμανικά
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19.
Ακολούθησε η ελληνική έκδοση τον Σεπτέμβριο του 2021.
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