Marşul Mondial
pentru Pace
şi Nonviolenţă

„Pentru a face auzit
glasul a milioane de
oameni din toată lumea
care doresc pacea,
încetarea războaielor
şi a oricărei alte forme
de violenţă.”

Este primul Marş Mondial care va
străbate toată planeta, cerând
încetarea războaielor, eliminarea
arsenalelor nucleare şi a oricărei alte
forme de violenţă.
O acţiune organizată pentru:
A obţine eliminarea armelor
nucleare, reducerea treptată şi
proporţională a armamentului,
semnarea unor tratate de neagresiune între ţări, renunţarea guvernelor la ideea că războiul este unica
metodă de rezolvare a conflictelor.
A evidenţia partea cea mai bună a
trasăturilor diferitelor culturi şi
popoare ale planetei.
A uni dorinţa societăţii civile de a
elimina definitiv durerea socială
provocată de războaie.
A da naştere unei consţiinte sociale
mondiale contrarie oricărei forme
de violenţă (fizică, psihologică,
rasială, economică, sexuală), astăzi
atât de acceptată de către societate.
O consţiinta globală care să
producă o repulsie generală în
faţa violenţei.

www.mundosinguerras.org

Lumeafărărăzboi
şi fără violenţă

www.theworldmarch.org
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Climate:
Marşul va traversa toate zonele climatice
(zona temperată, mediteraneeană, tropicală umedă
şi tropicală uscată, polară şi sub-polară) şi va trece
prin stepa siberiană şi prin deşerturile Sahara şi Atacama,
cel mai arid deşert al lumii, până în Antarctica.
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40 călătorii cu trenul (inclusiv zona transiberiană)
100 de călătorii pe uscat (cu vehicule off-road,
autobuze, automobile, motociclete, biciclete, etc.),
inclusiv etapele Paris-Dakar şi
America de Nord – America de Sud de-a lungul Anzilor
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Anotimpuri:
pe parcursul celor 90 de zile vor fi traversate
de 2 ori cele 4 anotimpuri
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Înălţime:
pe parcurs Marşul Mondial va traversa locuri
situate la peste 5.000 metri altitudine
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America:
Canada, Statele Unite, Mexic,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Venezuela, Republica Dominicană,
Haiti, Columbia, Brazilia, Paraguay,
Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina.
Antartide

Europa:
Rusia, Belarus, România
Bosnia-Herţegovina, Slovenia,
Croaţia, Serbia, Macedonia, Polonia,
Republica Cehă, Finlanda, Suedia,
Danemarca, Olanda, Inghilterra, Islanda,
Luxemburg, Slovacia, Ungaria,
Portugalia, Grecia, Turcia, Austria,
Germania, Italia, Elveţia, Franţa,
Belgia, Spania, Gibraltar.

Africa:
Maroc, Sahara Occidentală,
Mauritania, Egitto, Senegal, Benin,
Mauritania, Egipt, Senegal, Benin,
Algeria, Mozambic, Togo, Ghana,
Coasta de Fildeş, Guineea-Bissau, Guineea
Konakry, Mali, Burkina Faso, Gambia.

Continental Asia:
Coreea de Sud, Coreea de Nord, China,
Nepal, Bangladesh, Pakistan,
India, Mongolia, Federaţia Rusă,
Israel, Turcia,

Asia de Est şi Oceania:
Noua Zeelandă, Australia, Papua
Noua Guinee, Filipine, Japonia.

Pentru ce?

Deoarece problema foametei în lume se
poate rezolva cu doar 10% din ce se cheltuie

pe armamente. Putem să ne imaginăm ce
s-ar întâmpla dacă 30% sau 50% s-ar cheltui
în scopul îmbunătăţirii vieţii oamenilor, în loc
să ia calea distrugerii?!

Deoarece eliminarea războiului ar reprezenta

ieşirea definitivă din preistoria umană şi ar
semnifica un pas gigant în evoluţia speciei
noastre/ umane.

Deoarece în acestă speranţă ne va
acompania vocea milioanelor de generaţii
precedente ce au suferit consecinţele
războaielor; ecoul acestor voci se face simţit
şi astăzi în orice loc unde războaiele lasă în
urma lor morţi, invalizi, refugiaţi.

Deoarece o lume fără războaie e o
deschidere către viitor, o dorinţă ce se vrea a
fi concretizată în toate colţurile lumii, până
când dialogul va lua locul violenţei.

deschisă tuturor persoanelor, organizaţiilor şi
instituţiilor ce împartăşesc spiritul acestui
proiect.

Etapele cele mai lungi vor fi cea americană şi
cea asiatică, amândouă desfăşurându-se pe o
durată de aproape o lună.

Nu este vorba de o acţiune închisă, ci de un
parcurs, care se va îmbogăţi treptat datorită
activităţilor ce vor fi iniţiate şi puse în aplicare,
şi pe care oricine le va putea promova.

E un apel adresat atât persoanelor fizice, cât
şi organizaţiilor, instituţiilor, partidelor
politice şi companiilor, pentru ca toate să se
unească acestui proiect şi să sprijine acest
Marş Mondial pentru Pace şi Nonviolenţă.

Din acest motiv invităm pe toţi la o
participare activă, pentru ca fiecare să
contribuie cu propria creativitate la crearea
Marşului Mondial, într-o convergenţă de
multiple activităţi, dând spaţiu tuturor
formelor de expresie pe care imaginaţia le
poate concepe.

Canalele de participare la Marşul Mondial vor
fi numeroase şi diferite; printre acestea se va
evidenţia şi participarea virtuală, prin
intermediul reţelei de Internet.

A venit momentul să se facă auzită
vocea celor care nu au voce! Milioane
de oameni cer sfârşitul războaielor
şi a violenţei!

Când?

Marşul va începe în Noua
Zeelandă pe 2 octombrie 2009,

ziua de naştere a înţeleptului
Ghandi, proclamată de către
Naţiunile Unite “Ziua Internaţională a
Nonviolenţei”. Se va termina în

Marşul este o iniţiativa al organizaţiei
internaţională „O lume fără războaie”, care de
15 ani activeaz în domeniul pacifismului şi al
nonviolenţei.
Marşul Mondial va fi construit cu sprijinul
tuturor. Participarea la Marşul Mondial va fi

Sponsorizat de către:

lumeafărărăzboi
şi fără violenţă

International Coordonator : Rafael de la Rubia

www.mundosinguerras.org

În clipa de faţă putem conta deja pe sute de
proiecte promovate fie individual, fie la nivel
de organizaţii.

Cu ce scop?

Pentru a denunţa situaţia mondială
periculoasă , care ne îndreaptă către
războaie cu arme nucleare: un drum
întunecat, cea mai mare catastrofă umană
din istorie.

Uneşte semnalul tău, tuturor
celorlalţi şi vocea ta va trebui să fie
ascultată!

Cordigliera Anzilor (Parcul din Punta de
Vacas, Aconcagua), pe data de 2 ianuarie
2010.

Cine participă?

În peisajul citatdin se vor realiza forumuri,
reuniuni, festivaluri, conferinţe şi evenimente (sportive, culturale, sociale,
muzicale, artistice, educative, etc)

Pentru a face auzit glasul a milioane de
oameni din toata lumea care nu
doresc războiul şi nici cursa
rearmării. Toţi suportăm
consecinţele manipulării celor care
ne reprezintă, deoarece nu
lansăm un semnal unic. Este
timpul ca fiecare sa ia atitudine, să
îşi exprime refuzul faţă de acest
sistem.

Putem să ne atingem scopul, unind
toate forţele pacifiste şi
nonviolente din lume.

Durata: 90 de zile, trei luni de călătorie. Se va
trece prin toate tipurile de climă şi
anotimpuri, de la vara toridă din zonele
tropicale, până la iarna siberiană.

Ce se va face?

Este un marş al oamenilor şi pentru oameni,
un marş care doreşte să includă marea
majoritate a populaţiei mondiale. De aceea
invităm toate mijloacele de comunicare să
răspandească acest înconjur al lumii pentru
Pace şi Nonviolenţă.
Se va putea participa în diferite moduri:
unindu-se unor activităţi deja programate pe
parcursul marşului, promovând noi iniţiaţive
sau participând virtual pe un web site.
Speranţa noastră este ca milioane de
persoane, de pe toate continentele să
participe.

Pentru informaţii şi aderări :
www.theworldmarch.org
info@theworldmarch.org

Pentru a obţine: eliminarea armelor nucleare;
reducerea proporţională şi progresivă a
tuturor armamentelor; semnarea de tratate
de neagresiune între ţări; renunţarea
guvernelor la practica folosirii războiul ca
mijloc de rezolvare a conflictelor.
Pentru a evidenţia multiplele forme de
violenţă (economică, rasială, religioasă,
sexuală) ascunse sau mascate de către cei ce
le exercită şi pentru a oferi celor ce o resimt
un mijloc de a fi ascultaţi.
Pentru a crea o consţiinţă globală, care să
producă nevoie de pace adevarată şi o
repulsie generală în faţă oricărei forme de
violenţă.

