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Utan tvekan är att leva i fred en människas primära rättighet! En majoritet av världens nästan 8 miljarder männi-
skor skulle välja att lösa konflikter på fredlig väg. Med tanke på att världens årliga militärkostnader, om 13,6
Biljoner kronor (12 nollor), faktiskt emanerar från enskilda människors arbete, så har de den exklusiva, demo-
kratiska rättigheten att organisera sig och bestämma vilket som är det bästa sättet att vidmakthålla världsfred. Vid
världsfred uteblir alla krigsskador, med omätliga, positiva, såväl mänskliga som ekonomiska konsekvenser.

OGILTIGFÖRKLARA RÅDANDE KRIGSLAGAR
Huvudmålet för UP är att gradvis ersätta rådande krigslagar med en Internationell Civil Lag, som gör enskilda
personer ersättningsskyldiga för all den skada de orsakar UP-medborgare till liv och egendom. För att skydda
implementeringen och driften av UP måste befintliga polis- och militärresurser gradvis omorganiseras och
förvandlas till ett världsomspännande, finmaskigt nät av polis och väpnade styrkor, inklusive en hemlig polis och
ett rättsväsende med uppgift att spåra, pröva och fälla de som kränker UP:s lagar. När UP samlat tillräckligt med
medlemmar så bör UP övergå till att administreras under FN:s Råd för Mänskliga rättigheter.

EN SNABBREGISTRERING ÄR ALLT SOM BEHÖVS
UP skall utveckla en välstrukturerad och mycket informativ hemsida, genom vilken folk från olika länder enkelt
skall kunna registrera sig - och hemlighållas av systemet. När majoriteten i ett land registrerat sig och därmed
aaccepterat UP:s proklamation, föranstaltas om vidare åtgärder för att gradvis anpassa sin administration till
systemet. Det finns många vägar att finansiera uppbyggnaden, men till slut måste det bli en skattefråga.

IMPLEMENTERINGSFASER
• Registrering: Då en majoritet, genom massmedial information, registrerar sig;
• Organisation: Då alla administrativa system utvecklas och implementeras;
• Drift: Då den administrativa implementeringen fullföljts och och kan vidmakthållas över tid.

ORGANISATION
• FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter förhandlas kontinuerligt för ett övertagande av UP:s administration;
• UP:s Administration, enrollerar först människor med alla medel, söker samarbete med andra fredsorga--

nisationer, och administrerar slutligen UP i det framtida driftsskedet;
• UP:s Hemliga Polis spårar enskilda människor bakom Krigs- och Terroraktiviteter, som inkluderar Mord,

Tortyr, Egendomsskador och i övrigt Kränkande av Mänskliga Rättigheter;
• UP:s Väpnade Styrkor skyddar alla UP:s medborgare till liv och egendom;
• UP:s Jurisdiktion handlägger åtal och juridiska påföljder för de som kränker UP:s civila lagar, och skall dom

omhändertagas under humaniserande former;
• UP:s Public Relation informerar och håller löpande kontakt med världssamfundet.

ÄVEN ETT LITET BIDRAG GÖR STOR SKILLNAD
Från allra första början skall medlemsavgift vara frivillig och på sikt en fråga om tillväxttakten. Vid stor
uppmärksamhet finns många vägar till finansiering. Registreringsfasen kommer att vara den billigaste.
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