
   90 dní. 100 zemí. 6 kontinentů.
desítky kultur. stovky organizací.
     tisíce akcí. miliony lidí.
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i když máme pocit, že žijeme v moderní vyspělé společnosti, války 
a násilí dodnes působí utrpení milionům lidí na celém světě. Celé 
regiony trpí nedostatkem a chudobou. Konfrontace kultur, násilí 
a diskriminace jsou příčinou konfliktů jak mezi jednotlivci, tak mezi 
celými národy.

Války sužují mnoho oblastí světa a zažíváme hlubokou krizi 
mezinárodního finančního systému. Vývoj událostí nás stále více 
přibližuje situaci, kdy by mohly být reálně použity jaderné zbraně. 

Přitom by stačilo pouze 10 % z částky, která se dnes vynakládá na 
zbrojení, abychom skoncovali se světovým hladem. Představme si, 
jak by vypadal život, kdyby se většina zbrojních výdajů vynaložila 
na zlepšení kvality života, místo aby byly používány k destrukci. 

Tak, jako jsme před tisíci lety zavrhli kanibalismus, jako jsme 
zavrhli otrokářství či středověké mučení, učiňme další 
krok vpřed ve vývoji lidské civilizace - přestaňme 
používat války a jiné formy násilí k řešení 
konfliktů a vytvořme tak společnost založenou na 
svobodě, respektu a úctě ke každému člověku.

Co je naším cílem?
Přesto, že se většina lidské populace staví proti 
válkám a závodům ve zbrojení, jejich hlas není příliš 
slyšet. Cílem světového pochodu za mír a nenásilí je 
spojit všechny tyto lidi, aby společně a aktivně řekli ne 
válkám a násilí. aktivity, které budou v rámci pochodu 
probíhat po celém světě, mají za cíl rozšířit myšlenku míru 
a nenásilí mezi co nejvíce lidí, uznat a oslavit to nejlepší 
ze všech rozmanitých kultur a národů a vytvořit globální 
vědomí, které všeobecně odmítne násilí.

světa bez válek chceme dosáhnout pomocí

-  globálního jaderného odzbrojení, 
-  okamžitého stažení vojsk z okupačních území, 
-  postupného a proporčního snížení počtu konvenčních zbraní, 
-  podepsání mezinárodních smluv o neútočení, 
-  a toho, že se vlády států zřeknou války jako platného způsobu  
  řešení konfliktů.

světový pochod za mír a nenásilí
vyjde slavnostně z nového zélandu 2. října 2009, v den výročí 
narození mahátmy Gándhího, v den, který byl Osn vyhlášen jako 
mezinárodní den nenásilí. Během tří měsíců pochod obejde celý 
svět a 2. ledna 2010 vyvrcholí v argentinských andách. 

V každé z navštívených zemí se budou konat nejrůznější akce 
- pochody, festivaly, fóra, konference a další události, na jejichž 
přípravě se budou podílet lidé různých kultur, vyznání a politických 
přesvědčení, které spojuje vize světa bez válek a násilí.

Paralelně se světovým pochodem budou v říjnu probíhat akce po 
celé České republice. Tato šňůra lokálních akcí vyvrcholí 2. listopadu 
v Praze, kde se spojí se světovým pochodem. 



Podporují
Yoko Ono

umělkyně 

Dalailama 
tibetský duchovní vůdce,  

držitel NC míru

FC Inter Milán 
fotbalový klub

Bryan Adams 
zpěvák

Jimmy Carter 
bývalý prezident USA

Desmond Tutu 
držitel Nobelovy ceny míru

José Ramon Horta
prezident Východního Timoru, 

držitel NC míru

Michelle Bachelet 
prezidentka Chile

Stepan Mesic
prezident Chorvatska

Cristina a Nestor 
Kirschner

prezidentka Argentiny a její muž, 
bývalý prezident

Guatemala
středoamerická republika

Danielle Mitterrand
žena býv. franc. prezidenta

Mayors for Peace
mezinárodní organizace 
sdružující tisíce starostů

Viggo P. Mortensen 
herec 

Jana Švandová 
herečka

Zděněk Troška
režisér

Radka Kocurová 
modelka a moderátorka

Jan Budař 
herec a hudebník

Šteindler a Vávra 
komici

a další stovky osobností 
- držitelé Nobelových 

cen, hlavy států, umělci, 
sportovci, politici, 
instituce, školy... 

www.SvetovyPochod.cz

www.TheWorldMarch.org

PrVní POChOd KOlem sVěTa, 
POžadujíCí uKOnČení VáleK, 

OdsTranění jadernýCh zBraní 
a násilí VšeCh fOrem

světový pochod iniciovala mezinárodní humanistická organizace  
svět bez válek, která již 15 let působí v oblasti odzbrojení a nenásilí.

světový pochod za mír a nenásilí bude výsledkem práce desetitisíců 
lidí po celém světě - organizací, institucí i jednotlivců - kteří se již 
nyní podílejí na jeho přípravě. je to otevřený projekt, do něhož se 
může zapojit každý, kdo vnímá potřebu míru a nenásilí. všude, kudy 
pochod projde, se mohou místní lidé připojit se svou vlastní 
aktivitou. je tu prostor pro nápady a akce všeho druhu. 

na www.Svetovypochod.cz najdete zprávy o přípravách pochodu 
v Čr i ve světě, aktuální kalendář akcí, podporující osobnosti a více 
o tom, jakými způsoby je možné se do pochodu zapojit.

www.TheWorldMarch.org

www.SvetovyPochod.cz


