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„Ma szükséges és lehetséges,  
hogy kultúrától, vallástól,  
bőrszíntől, kortól és egyéb 

különbözőségeinktől függetlenül  
egy közös akcióban egyesítsük  

a világ valamennyi békére és  
erőszakmentességre törekvő  

közösségét és csoportosulását.  
A Világ Körüli Menet azzal a reménnyel  
indul útjára, hogy elérkezett az idő egy  

ilyen történelmi lépés megtételére.“

Magyarországi weboldal: www.vilagbekemenet.hu
Nemzetközi weboldal: www.marchamundial.org

További információ, csatlakozás a Menethez  
és a magyarországi eseményekhez:

info@vilagbekemenet.hu
+36 70 231 4192
+36 30 231 8176

Szervező:

A Világ Körüli Menet Magyarországon

A Menet 2009. november 3-án érkezik 
Budapestre. Elképzelésünk szerint ezen  
a napon illetve az azt megelőző héten 
Magyarországon számtalan megmozdulás, 
akció, rendezvény, kiállítás, tévéműsor, 
rádióműsor, felvonulás, koncert, flashmob, 
tüntetés, utcabál, fórum, előadás, beszélgetés 
stb. zajlik majd az erőszakmentesség és a béke 
jegyében. Meghívunk ezért minden intézményt, 
közösséget, csoportot és magánszemélyt, hogy 
csatlakozzon a Menethez, és lehetőségeihez 
mérten járuljon hozzá ahhoz, hogy november 
3-án Magyarországon minden emberhez  
eljusson a Világ Körüli Menet híre és üzenete.

A Világ Körüli Menet számokban

Kontinensek: 6

Országok: 90

Kilométer: 160 000

Időtartam: 90 nap

Közlekedési eszközök:
40 vonatút 
100 útszakasz szárazföldi járművekkel 
14 légi út 
25 vízi út 

Éghajlati övek: 

A menet minden égövet érint a mérsékelttől 
egészen a sivatagokig, áthaladva a mediterrán, 
a kontinentális, a trópusi, a szibériai és a forró 
éghajlaton. A szibériai sztyeppéktől a Szaharán  
és az Atacama sivatagon át az Antarktiszig

Évszakok: 

90 nap alatt a menet kétszer érint minden 
évszakot

Állandó csapat: 50-100 résztvevő

A szervezésben részt vevő intézmények: 500 

Együttműködő és csatlakozó intézmények: 3000 

Kormánylátogatások, találkozók politikusokkal: 100 

Spirituális központok: 25 

Résztvevők a menetben: 1 millió fő

Virtuális résztvevők: 10 millió fő

Ezek becsült számok, célkitűzések, melyek a szervezés folyamán  
változhatnak.
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háború nélküli világ

•  felhívni a figyelmet arra, hogy a világ  
egy nukleáris háború felé sodródik

•  hangot adni a többségnek, amely  
békét akar

•  egy újfajta globális tudatosság 
elterjesztése
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A Világ Körüli Menet célja:
• hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a világ egy nukleáris 
háború felé sodródik, mely az emberi történelem legnagyobb 
katasztrófáját jelentené. 

• hogy hangot adjon a többségnek, amely békét akar. Bár  
az emberiség igen nagy része ellenzi a fegyverkezési versenyt  
és a háborúkat, mégsem küldünk egy tiszta és egységes 
jelet erről a világ felé, hanem hagyjuk, hogy egy hatalommal 
rendelkező kisebbség manipuláljon minket. Eljött az idő, hogy 
összefogjunk és hangot adjunk tiltakozásunknak. 

• egy újfajta globális tudatosság elterjesztése, mely elutasítja  
a ma olyannyira elterjedt és elfogadott erőszak minden formáját,  
legyen az fizikai, pszichológiai, faji, vallási, gazdasági vagy 
szexuális erőszak.

Ezért a Világ Körüli Menet 
bejárja majd az egész bolygót, 
és a következő követeléseket 
fogalmazza meg:
• A háborúk azonnali befejezése: A kormányok írjanak alá 
megnemtámadási szerződéseket, és mondjanak le a háborúról 
mint a konfliktusok kezelésének eszközéről. Ezen törekvésüket 
rögzítsék az országuk alkotmányában.

• A nukleáris fegyverek leszerelése: Az új atomfegyverek 
gyártását azonnal szüntessék be, az atomhatalmak kezdjék el 

az arányos és egyidejű leszerelést az ENSZ felügyelete alatt. 
Az Atomsorompó Egyezmény megújítása és új határidőkkel 
történő megvalósítása. 

• Az idegen területeket elfoglaló országok vonják ki 
csapataikat a megszállt területekről, az ENSZ küldjön 
békefenntartókat a konfliktuszónákba, szorgalmazza a felek 
közötti párbeszéd kialakulását és az erőszak beszüntetését.

• A különböző népek és kultúrák közötti párbeszéd erősítése,  
a közös célok és legjobb törekvések kihangsúlyozása.

Mi történik majd a Menet során? 
A Menet során egy kb. 50 főből álló állandó csapat halad 
országról országra, városról városra. Minden városban, ahol 
a Menet áthalad, a helyi magánszemélyek és csoportok 
sport-, kulturális vagy művészeti eseményeket, társadalmi 
megmozdulásokat szerveznek majd, a saját igényeiknek és 
ötleteiknek megfelelően. A cél, hogy a világ lakosságának 
többségéhez elérjen az üzenet, és hogy milliók vegyenek 
részt az események szervezésében. Már jelenleg is több száz 
projekt indult el különböző magánszemélyek és szervezetek 
kezdeményezésében világszerte.

Miért? 
Mert jelenleg is több mint 30 háború zajlik a Földön… 

Mert évente 500 000 ember halálát okozzák fegyverek,  
ez 1300 embert jelent naponta, egy embert percenként…

Afrika: 
Algéria, Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Egyiptom, 
Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Guinea, Kamerun, Mali, 
Marokkó, Mauritánia, Mozambik, Nyugat-Szahara, Sierra Leone, 
Szenegál, Togo.
Amerika: 
Argentína, Brazília, Bolívia, Chile, Costa Rica, Dominikai 
Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Kanada, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 
USA, Venezuela.
Antarktisz 
Európa:
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Cseh Köztársaság, 
Dánia, Egyesült Királyság, Belarusz Köztársaság, Finnország, 
Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, 
Izland, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szlovákia, Törökország.
Kelet-Ázsia és Óceanía:
Ausztrália, Fülöp-szigetek, Japán, Pápua Új-Guinea, Új-Zéland. 
Kontinentális Ázsia:
Banglades, Dél-Korea, Észak-Korea, India, Izrael, Kína, Mongólia, 
Orosz Föderáció, Pakisztán, Törökország.

A menet által érintett 
országok 

Mert az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja tartja 
ellenőrzés alatt a globális fegyverpiac 88%-át… 

Mert 30 000 nukleáris robbanófej van szerte a világon, ami az  
egész bolygó elpusztításához elegendő mennyiség 5-szöröse… 

Mert a fegyverkezésre fordított kiadások csupán 10%-a 
elegendő lenne az éhezés felszámolására! 

Mert felhagyni a háborúkkal és az erőszakkal azt jelenti, hogy 
az emberiség egyszer s mindenkorra kilép a „történelem előtti 
időkből”, és egy új fejezetet nyit az emberi fejlődésben. Ahogy 
az erőszakot a párbeszéd kezdi felváltani, egy háború nélküli 
világ lehetősége egyre inkább valósággá válik majd, és ez új 
távlatokat nyit meg mindannyiunk számára.

Mert törekvéseinkben több száz minket megelőző generáció 
hangja kísér bennünket. Mindazoké, akik erőszaktól szenvedtek, 
és azoké is, akik a történelem során nem hajoltak meg az erőszak 
és a hatalmasok előtt, akik megmutatták, hogy van másik út. 

Mert a háború és az erőszak nem természeti csapás, hanem 
emberi szándékok következménye. Elérkezett a pillanat, hogy  
a hangtalanok hallassák a hangjukat: azok a milliók, akik mélyen 
megértik a szükségét, és ezért követelik, hogy végre érjenek 
véget a háborúk.

Ma szükséges és lehetséges, hogy kultúrától, vallástól, 
bőrszíntől, kortól és egyéb különbözőségeinktől függetlenül 
egy közös akcióban egyesítsük a világ valamennyi békére és 
erőszakmentességre törekvő közösségét és csoportosulását.  
A Világ Körüli Menet azzal a reménnyel indul útjára, hogy 
elérkezett az idő egy ilyen történelmi lépés megtételére.

Mikor? 
A Világ Körüli Menet 2009. október 2-án, Mahatma Gandhi 
születésnapján, az Erőszakmentesség Világnapján indul 
Új-Zélandról, és 2010. január 2-án érkezik meg az Andok 
hegyláncaihoz, Punta de Vacas-ba. Itt épült az a park, mely  
a béke és az erőszakmentesség szellemiségét kívánja  
sugározni az egész világ számára. 

Ki vesz részt a Menetben? 
A Menetet a Háború Nélküli Világ nevű nemzetközi szervezet 
kezdeményezte, amely 15 éve tevékenykedik a béke és  
az erőszakmentesség területén. 

A Világ Körüli Menet nyitott mindenki számára: minden olyan 
magánszemély, szervezet, közösség, csoportosulás, intézmény, 
politikai párt és cég részt vehet, aki egyetért a kezdeményezés 
szellemiségével. 

Lehet csatlakozni az útvonalakon előre megtervezett akciókhoz 
és rendezvényekhez, valamint lehetőség lesz virtuális 
részvételre is az Interneten keresztül. Ugyanakkor az a célunk, 
hogy egyre több önálló kezdeményezés induljon el a világ 
különböző pontjain, és a helyi csoportok saját sokszínű és 
kreatív tevékenységükkel járuljanak hozzá a Menet sikeréhez. 
A Menet minden kezdeményezésnek teret ad, mely a közös 
célokat erősíti.

Az a szándékunk, hogy eljussunk a világ lakosságának nagy 
részéhez, ezért arra kérünk minden sajtóorgánumot, hogy  
vigye hírét a Világ Körüli Menetnek.

A Világ Körüli Menet a Békéért és 
az Erőszakmentességért az első 
olyan világméretű összefogás és 
rendezvénysorozat, mely közös cselekvésre 
hívja mindazon szervezeteket, csoportokat 
és magánszemélyeket, akik egyetértenek 
a következőkben: a jelenlegi aggasztó 
helyzetből az emberiség számára az 
egyetlen lehetséges kiút a háborúk 
befejezése és az erőszak minden  
formájának elutasítása.
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hangja kísér bennünket. Mindazoké, akik erőszaktól szenvedtek, 
és azoké is, akik a történelem során nem hajoltak meg az erőszak 
és a hatalmasok előtt, akik megmutatták, hogy van másik út. 

Mert a háború és az erőszak nem természeti csapás, hanem 
emberi szándékok következménye. Elérkezett a pillanat, hogy  
a hangtalanok hallassák a hangjukat: azok a milliók, akik mélyen 
megértik a szükségét, és ezért követelik, hogy végre érjenek 
véget a háborúk.

Ma szükséges és lehetséges, hogy kultúrától, vallástól, 
bőrszíntől, kortól és egyéb különbözőségeinktől függetlenül 
egy közös akcióban egyesítsük a világ valamennyi békére és 
erőszakmentességre törekvő közösségét és csoportosulását.  
A Világ Körüli Menet azzal a reménnyel indul útjára, hogy 
elérkezett az idő egy ilyen történelmi lépés megtételére.

Mikor? 
A Világ Körüli Menet 2009. október 2-án, Mahatma Gandhi 
születésnapján, az Erőszakmentesség Világnapján indul 
Új-Zélandról, és 2010. január 2-án érkezik meg az Andok 
hegyláncaihoz, Punta de Vacas-ba. Itt épült az a park, mely  
a béke és az erőszakmentesség szellemiségét kívánja  
sugározni az egész világ számára. 

Ki vesz részt a Menetben? 
A Menetet a Háború Nélküli Világ nevű nemzetközi szervezet 
kezdeményezte, amely 15 éve tevékenykedik a béke és  
az erőszakmentesség területén. 

A Világ Körüli Menet nyitott mindenki számára: minden olyan 
magánszemély, szervezet, közösség, csoportosulás, intézmény, 
politikai párt és cég részt vehet, aki egyetért a kezdeményezés 
szellemiségével. 

Lehet csatlakozni az útvonalakon előre megtervezett akciókhoz 
és rendezvényekhez, valamint lehetőség lesz virtuális 
részvételre is az Interneten keresztül. Ugyanakkor az a célunk, 
hogy egyre több önálló kezdeményezés induljon el a világ 
különböző pontjain, és a helyi csoportok saját sokszínű és 
kreatív tevékenységükkel járuljanak hozzá a Menet sikeréhez. 
A Menet minden kezdeményezésnek teret ad, mely a közös 
célokat erősíti.

Az a szándékunk, hogy eljussunk a világ lakosságának nagy 
részéhez, ezért arra kérünk minden sajtóorgánumot, hogy  
vigye hírét a Világ Körüli Menetnek.

A Világ Körüli Menet a Békéért és 
az Erőszakmentességért az első 
olyan világméretű összefogás és 
rendezvénysorozat, mely közös cselekvésre 
hívja mindazon szervezeteket, csoportokat 
és magánszemélyeket, akik egyetértenek 
a következőkben: a jelenlegi aggasztó 
helyzetből az emberiség számára az 
egyetlen lehetséges kiút a háborúk 
befejezése és az erőszak minden  
formájának elutasítása.



Világ Körüli Menet a Békéért  
és az Erőszakmentességért
2009. október 2., Wellington, Új-Zéland – 2010. január 2., Punta de Vacas, Argentína

www.vilagbekemenet.hu

„Ma szükséges és lehetséges,  
hogy kultúrától, vallástól,  
bőrszíntől, kortól és egyéb 

különbözőségeinktől függetlenül  
egy közös akcióban egyesítsük  

a világ valamennyi békére és  
erőszakmentességre törekvő  

közösségét és csoportosulását.  
A Világ Körüli Menet azzal a reménnyel  
indul útjára, hogy elérkezett az idő egy  

ilyen történelmi lépés megtételére.“

Magyarországi weboldal: www.vilagbekemenet.hu
Nemzetközi weboldal: www.marchamundial.org

További információ, csatlakozás a Menethez  
és a magyarországi eseményekhez:

info@vilagbekemenet.hu
+36 70 231 4192
+36 30 231 8176

Szervező:

A Világ Körüli Menet Magyarországon

A Menet 2009. november 3-án érkezik 
Budapestre. Elképzelésünk szerint ezen  
a napon illetve az azt megelőző héten 
Magyarországon számtalan megmozdulás, 
akció, rendezvény, kiállítás, tévéműsor, 
rádióműsor, felvonulás, koncert, flashmob, 
tüntetés, utcabál, fórum, előadás, beszélgetés 
stb. zajlik majd az erőszakmentesség és a béke 
jegyében. Meghívunk ezért minden intézményt, 
közösséget, csoportot és magánszemélyt, hogy 
csatlakozzon a Menethez, és lehetőségeihez 
mérten járuljon hozzá ahhoz, hogy november 
3-án Magyarországon minden emberhez  
eljusson a Világ Körüli Menet híre és üzenete.

A Világ Körüli Menet számokban

Kontinensek: 6

Országok: 90

Kilométer: 160 000

Időtartam: 90 nap

Közlekedési eszközök:
40 vonatút 
100 útszakasz szárazföldi járművekkel 
14 légi út 
25 vízi út 

Éghajlati övek: 

A menet minden égövet érint a mérsékelttől 
egészen a sivatagokig, áthaladva a mediterrán, 
a kontinentális, a trópusi, a szibériai és a forró 
éghajlaton. A szibériai sztyeppéktől a Szaharán  
és az Atacama sivatagon át az Antarktiszig

Évszakok: 

90 nap alatt a menet kétszer érint minden 
évszakot

Állandó csapat: 50-100 résztvevő

A szervezésben részt vevő intézmények: 500 

Együttműködő és csatlakozó intézmények: 3000 

Kormánylátogatások, találkozók politikusokkal: 100 

Spirituális központok: 25 

Résztvevők a menetben: 1 millió fő

Virtuális résztvevők: 10 millió fő

Ezek becsült számok, célkitűzések, melyek a szervezés folyamán  
változhatnak.
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ENET A BÉKÉÉRT ÉS AZ ERŐSZAKMENTESSÉGÉRT
WWW.VILAGBEKEM

ENET.HU

2009. OKTÓBER 2. - 2010. JANUÁR 2. 

háború nélküli világ

•  felhívni a figyelmet arra, hogy a világ  
egy nukleáris háború felé sodródik

•  hangot adni a többségnek, amely  
békét akar

•  egy újfajta globális tudatosság 
elterjesztése
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