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WERELD MARS 
VOOR VREDE EN
GEWELDLOOSHEID

2 Oc tober 2009 tot 2 Januari 2010

15 November 2008
Speech door Rafael de la Rubia, Internationaal Coördinator

Officiële Lancering van de Wereld 
Mars in Punta de Vacas

Vrienden. Vanaf deze zeer inspirerende plek, omgeven door hoge bergen,  waar de sleutels van
actieve geweldloosheid en universeel humanisme zijn gegeven, lanceren wij de Wereld Mars
voor Vrede en Geweldloosheid. Zo begon de tekst die Rafaël de la Rubia, Internationaal
Coördinator van de Wereld Mars voor las voor honderden mensen die samengekomen war-
en in Punta de Vacas Park, Argentinië, op een hoogte van 3000 m, dichtbij  Aconcagua.
Een project, gebaseerd op allerlei initiatieven en steunbetuigingen.

Direct maakte hij melding van  initiatieven en steunbetuigingen van allerlei organisaties en 
personen, erop wijzend dat: “Het initiatieven zijn die, in de meeste gevallen, komen van de
sociale basis. Vele daarvan hebben het profiel van iets nieuws, inventief, niet alledaags. Met
sterke karakters en veel fantasie, zetten ze een speelse en feestelijke toon. Allerlei ideeën die
uitgevoerd worden vanaf nu tot de start van de Mars en tijdens de Mars zelf. Verenigingen
en netwerken, de wereld van educatie en sport, gemeenten, naties, Nobel prijs winnaars, astro-
nauten, intellectuelen, wetenschappers, parlementariërs, en politici, advocaten, musici, acteurs,
schilders, ontwerpers en vele anderen, hebben dit wereldwijde streven omarmd, zelfs nog vóór
deze 15de November, met 321 dagen te gaan tot de start. We willen wijzen op het belang van 
drie mega-concerten (Praag, Dakar en Satiago) en de concerten die gegeven zullen worden in al
de steden waar de mars doorheen gaat. Zelfs simultaan concerten in conflict gebieden zoals Inda-
Opakistan, de twee Korea's en Mexico- USA. “De WM kan helpen in conflictgebieden met gesloten
grenzen”, zoals De la Rubia uitlegde.

Nieuwe routes en trajecten toegevoegd aan de Mars
Sinds de eerste uitstippeling van de route van Nieuw Zeeland tot Argentinië, zijn er een aantal
routes en trajecten toegevoegd, die samen langer zijn dat de originele route in kilometers. En de 
lijst van 40 landen (in juni) is nu meer dan 90 in iets meer dan 4 maanden tijd. Men is bezeig het 
basis team te vormen die de hele reis zullen maken en meer dan 50 vrijwilligers uit verschillende 
landen en continenten hebben zich aangemeld. Rafaël de la Rubia wijst erop dat: ” we merken op
dat de brede deelname van jonge mensen, een andere dimensie, een andere dynamiek en grote 
creativiteit toevoegd aan de WM.”

Voor informatie over
de voorbereidingen en
hoe te participeren zie:

Lees de Verklaring van
World without Wars op:

Geproduceerd en gepu-
bliceerd door het Inter-
nationaal Promotie Team
van de Wereld Mars voor
Vrede en Geweldloosheid

Ons doel is dit materiaal
zo snel mogelijk vertaald
te hebben. Het moet daar-
om gezien worden als een
concept vertaling. Ons be-
lang is dat de materialen
snel circuleren en dat het
begrepen kan worden door
belangstellende lezenrs.

Wie steunen de Wereld 
Mars? Kijk in deze nieuws-
brief voor details over de 
laatste mensen en organisa-
ties die de mars onderken-
nen.
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Persoonlijke 
Steunbetuigingen 

3670
   uit 77 landen

TOMAS HIRSCH • 
(CHILI)

van Partijen voor Democratie
in 1988. In 2005 kandidaat voor
Juntos Podemos Mas, een links
geörinteerde alliantie in Chili.

Momenteel is Hirsch de woord-
voerder van het Nieuwe Huma-
nisme in Latijns Amerika. Hij
heeft in deze hoedanigheid
door Amerika en Europa 
gereisd, sprekend met de 
meest progressieve leiders 
in de regio, Evo Morales, 
President van  Bolivia, incluis. 
Hij promoot de integratie van 
Latijns Amerika naar een 
Universeel Humanistische 
Natie, die de waarden van 
vrede en geweldloosheid 
koesteren. Gepubliceerd werk:
The End of Prehistory:  
a path to freedom.
www.tomashirsch.org

Joan Manuel Serrat • 
(Spanje)

Juanes (Colombia) • 

Víctor Heredia•  
(Argentinië)

Fernando Martín de • 
Argenta (Spanje) 

Andrés Giménez • 
(Argentinië) 

Antonio Birabent • 
(Argentinië)

wordt vervolgd op pagina13

Vanaf 4 December 
heeft de Wereld Mars 
steunbetuigingen  van 
de volgende mensen 
en organisaties op de 
website toegevoegd:

In de afgelopen maand hebben
de volgende landen zich aange-
sloten:
Afghanistan, Algerije, Kroatië, 
Egypte, Eritrea, Fiji, Gerorgië,
Ghana, Japan, Koeweit, Libanon,
Macedonië, Nicaragua, Oman,
Pakistan, Panama, Puerto Rico,
Democratische Republiek Congo,
Servië, Somalië, Tunesië, 
Oesbekistan

“Het is belangrijk om in het
geheugen van de nieuwe ge-
neratie te griften, dat mensen 
van diverse culturen en reli-
gies roepen om vrede en dat 
de worsteling om dit te berei-
ken, door geweldloosheid is.”
De Chileense Humanist
promootte de geweldloze
strijd tegen de militaire
dictatuur van Generaal 
Pinochet. Een van de op-
richters van de Alliantie 

Zanger en muzikant. Tijdens
zijn bezoek onlangs aan Buenos
Aires, waar hij een serie van re-
citals gaf als onderdeel van zijn
wereld tour,gaf Joan Manuel 
Serrat zijn steunbetuiging aan de
Wereld Mars voor Vrede en Ge-
weldloosheid, via zijn assistent
Claudio Gelemur. Zijn welbeken-
de carriére en toewijding aan 
sociale aangelegenheden werd
nogmaals uitgedrukt door zijn
steunbetuiging.

“De Wereld Mars is een
uitzonderlijk initiatief
en ik zal er over spreken
bij mijn volgende optreden.”
Zanger en componist. 
Juanes ontving onlangs een
prijs voor zijn werk voor de
slachtoffers van anti-
personnel mijnen.

Zanger en muzikant. Eén 
van de meest belangrijke 
vertegenwoordigers van de 
hedendaagse muziek in de 
Amerika's. Zijn nummers zijn 
niet alleen de kronieken van 
een generatie, maar ook die van 
een land, zoals in zijn klassieker 
“Informe de la situación” 
(Situation Report)

Promoter van de
klassieke muziek. Op
de National Spanish 
Radio, had hij het program-
ma “Populair Classics”, die 
32 jaar lang werd uitgezonden. 
Tussen 1986 en 1989 was hij di-
recteur van Radio 3 en Radio1, 
van de National Spanish Radio.
Meervoudig prijswinnnaar, 
zijn laatste zijn de “UNICEF 
Spanish Committee 2008” 
award voor zijn inzet voor
de rechten van kinderen en 
de Media Award.

Muzikant. Lid van het
A.N.I.M.A.L. trio van 1991
tot 2006. Zijn nieuwe 
project,D-Mente, samen 
met Lisardo Alvarez (lead
guitar), Gula Cocchiararo
(bas) en Marcelo Baraja
(drums) heeft een puur
rockgeluid.

Journalist, musikant,
componist en acteur. Hij 
heeft tien solo albums ge-
componeerd, geproduceerd  
en opgenomen. Zijn naam
verschijnt als de componist 
van twee nummers,
 “El rock del colegio”
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Ondersteunende 
Organisaties  

370
uit 48 landen

CIDOB, • 
Confederation of 
Indigenous Peoples  
of Bolivia.

Amnesty International • 
Mexico/ Uruguay

Aldea Project (Spanje)• 

INES Independent• 

Masataka and Keiko • 
Ota (Brazilië)

Holy Land Trust NGO • 
(Palestina)

Málaga Soccer Team• 

Beweging tegen• 
intolerantie. (Spanje)

Burgemeesters en
City HALLS
City Hall of Amilcar • 
Rivera de Mixto 
(Guatemala)

City Hall of Peñalolén • 
in Santiago (Chile)

City Hall of • 
Paucarpata in 
Arequipa (Peru)

City Hall of  the • 
Province of Trujillo 
(Peru)

César Acuña Peralta, • 
Mayor of Trujillo, 
Peru Hoofd van AMPE,

Fanor Nava • 
Santiestevan, Burge-
meester van El Alto, 
Bolivia

wordt vervolgd op pagina 11

Onder de meest recente 
zijn de volgende: 

“We drukken onze soli-
dariteit met deze activi-
teit uit en we leggen ons
erop toe de boodschap te
verspreiden binnen de
sociale sectoren.”

Een organisatie onaf-
hankelijk van overheden,
politieke partijen en reli-
gies, die lokaal en globaal
strijd voor de preventie  
en het beëindigen van
civiele, politieke, sociale,
culturele en economische
mishandeling.

“Een Wereld Mars voor
de alliantie van bescha-
vingen.”

Een non- profit organisatie 
die zich toelegt op het beïn-
vloeden van de rol en impact 
die wetenschap en techno-
logie hebben op de maat-
schappij.

“We zijn blij deel
te kunnen nemen aan
de Wereld Mars ten bate
van het goede van de 
mensheid. Als ieder van
ons een gebaar van liefde
maakt, zal vrede unaniem
zijn in de wereld. Wij gelo-
ven dat vergeving de enige 
weg is naar Vrede tussen 
mensen.”

In 1998 werd de 8 jarige Ives
Ota, ontvoerd en vermoord in 
Sao Paolo. Twee jaar later 

ontmoette de vader, 
Masataka Ota, de moorde-
naar  en vergaf hem. De 
ouders richtte het Ives Ota 
Institute op en ontwikkel-
den een serie aan campagnes
voor vrede. Onlangs hebben 
ze door het land heen hand-
tekening verzameld voor het 
implementeren van een 
Dag van Vergeving in 
Brazilië.

Werkend sinds 1998
om geweldloze acties
te ontwikkelen gericht
op het beëindigen van 
de Israëlische bezetting
en het bouwen van een
toekomst gebaseerd op
de principes van ge-
weldloosheid, gelijkheid,
rechtvaardigheid en 
vreedzaam samenleven.

Spaans voetbal team van
de eerste copmetitie.

Wij zijn een onafhan-
kelijke open beweging
die werkt tegen intole-
rantie, racisme, en ge-
weld, die een aanval zijn
op solidariteit en samen
leven in democratie, de
tolerantie en de verdedig-
ing van mensenrechten.

Association for the city 
halls of Peru. Hij steunt de 
Wm persoonlijk en biedt 
logistieke ondersteuning
om een ongelimiteerd
aantal mensen te ont-
vangen op hun weg 
door Peru.

Ik steun de Wereld 
Mars omdat we leven 
in een eeuw die bijna 
is afgelopen en de vol-
gende begint met geweld,
het is meer subtiel, geweld
mensen discrimineert, 
een eeuw waarin kinderen
sterven van de honger, een
eeuw die de basis eenheid
van de maatschappij ver-
nietigd: het gezin. Een pro-
ject als dit, een project van
wereldwijde bewustwording
moet door iedereen gesteund
worden. Als ik geen burge-
meester zou zijn
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NIEUWS: 28 OKT >  
30 NOV 2008
26 tot 29 November 2008
Nairobi, Kenya

28 November 2008 
Las Palmas, Gran Canaria - Spanje 

World without Wars in 
“Ferianova 2008” 
World without Wars – Canarische eilanden – werd gepresen-

27 November 2008
Salamanca, Spanje

Het Atheneum van Salamanca 
presenteert de Wereld Mars

Vervolg van pagina 1

Doel:”Om een bewustzijn te creëren dat de enige weg,
de weg van Vrede is.”
Hij benoemt de basis doelen: “Om een bewustzijn te creëren dat
Vrede de enige weg is” en dat we eindelijk “ de menselijke pre-
historie achter ons kunnen laten.”

Hij benadrukte het belang dat het resultaat dat doorwerkt, af-
hangt van wat elk van ons doet  dit jaar. “ net als kleine druppel-
tjes water die samenvloeien tot ze een enorme rivier vormen die 
zonder stoppen zijn bestemming bereikt.”(...) “Misschien zal het 
in de geschiedenis herinnerd worden als de tijd waarin goede 
mensen op stonden en, als een manier om een gewelddadig en 
inhumaan systeem af te wijzen, over de wereld reisden in een 
vreedzaam maar krachtig protest.”

Hij sloot af met het voorlezen van een anonieme tekst  eindigend
met “ Lang leve de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid!”

De complete tekst in het Spaans is te lezen op
http://www.marchamundialespania.org/noticias/78-presentation

Video: http://losjumaistas.tv/mm/Lanzamienio_MM_PDV_V3.mp4

Tweede Afrikaans 
Humanistisch Forum
In Nairobi, Kenya, heeft het tweede Afrikaans Humanistisch
Forum plaatsgevonden van 26 tot 29 November. De uitkomst 
hiervan zal in de volgende nieuwsbrief verschijnen. Op het 
forum sprak ( via een 'virtuele link') Giorgio Schultze, Europees 
woordvoerder voor het Nieuwe Humanisme, en de Wereld Mars 
in Afrika werd gelanceerd in een feestelijke en kleurrijke 
omgeving.

http://www.african-humanist-forum.org

teerd in de tentoonstelling “Ferianova 2008” gepromoot door
de raad van Las Palmas, met een informatie -stand over de 
Wereld Mars. Er werd ook een presentatie gehouden voor 
tweedejaars studenten. Het was een vriendelijke dag voor alle
deelnemende organisaties.

Op 27 November presenteerde het atheneum van Salamanca
de Wereld Mars aan de stad. Video's over de Mars leidde naar
speeches van de directeur van het atheneum , door de human-
istische organisatie “Canal Humano” en het Atril Collective 
van poëten, in een act waaraan 30 mensen deelnamen.
Zes Salamancaanse verenigingen gaven hun steun aan de 
Wereld Mars en zullen maandelijks samenkomen om het organi-
satie comité te voorzien van initiatieven voor de stad. De pre-
sentatie werd vooraf gegaan door een persconferentie de dag er-
voor dat werd verslagen door twee kranten en de nationale radio-
zender “Interconomia”.

http://www.marchamundialespania.org/noticias/78-presentation
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25 November 2008
Bolivia 

Chat om het Promotie Team 
van de WM te vormen

23rd November 2008
Manantiales Park, Chile 

22 & 23 November  2008
Marseille, France

Derde Forum-Festival “A 
Nuclear free Mediterranean”

22 November 2008
Montreal  Canada
Anne Farell YMCA medaille 
voor Vrede in Montreal Canada 
uitgenodigd voor deWM

Vertegenwoordigers van zeven organisaties inclusief World
without Wars, namen deel aan een chat om het promotie team
van de WM in Bolivia te vormen. Diverse vragen werden be-
discusieerd, zoals; de delen van de kaart en de initiatieven;
verspreiding via gedrukte media, elektronische nieuwsbrieven
en tv spotjes; het belang van de ondersteuning van persoonlijk-
heden en organisaties, die zullen worden uitgenodigd om niet
alleen te ondersteunen, maar ook deel te nemen in het team en
nieuwe initiatieven te genereren, PR, pers, materialen, voorzien-
ingen, logistiek, verspreiding, Mars en website taken werden
gevormd, gezien het belang dat de Mars functies een coördinator
hebben om alles in detail te kunnen coördineren. Samenvallend
met de Dag van de Mensenrechten op 10 December, zal de Mars
officieel gelanceerd worden in Cochabamba, Bolivia  . Hierop vol-
gend zullen evenementen plaatsvinden in Oruro en andere 
plaatsen in het land op de volgende data: 17 Maart (herdenking 
van de inval in Irak), 1 Mei (Dag van de Arbeid) en 8 Maart 
(Internationale Vrouwendag) Het organiserend comité zal op
donderdag 29 November samenkomen in Cochbamba, de eerste 
week van December in La Paz en op 15 December in El Alto. 

Honderd mensen uit Spanje, Italië, België en veel Franse 
steden wisselden informatie en ervaringen uit over het
thema nucleaire ontwapening in een feestelijke atmosfeer
van solidariteit. Gedurende dit weekend werd het derde
Forum -Festival “The Mediterranean without nuclear weapons”
gehouden om samen te komen met culturen voor geweldloos-
heid bij de CRPD in Marseille. Zoals de voorgaande forums in 
Maart, in Athene, en in September in Malaga, werden ze geor-
ganiseerd door World without Wars in samenwerking met lo-
kale, nationale en internationale organisaties. De originaliteit
van deze ontmoeting wat de afwisseling van conferences en
de artistieke presentaties: muziek, liederen, verhalen en video's.

De nadruk werd gelegd op de presentaties van Rafaël de la Rubia,
Internationaal coördinator van de Wereld Mars; Po D'llubeytter, 
directeur van het Generaal Secretariaat van Mayors for Peace 
(Burgemeesters voor Vrede) die 2500 steden samen bracht in de 
Wereld, voorgezeten door de Burgemeester van Hiroshima; Jean-
 Marie Matagne, directeur van ACDN (Action of Citizens for Nuc-
lear Disarmament); Marc Mercier, artistiek leider van het Festival
Instant Video en Esther Fourchier, leidster van het Forum of Medi-
terranean Women.

Drie workshops bekeken de mogelijkheid van een verdrag voor 
nucleaire ontwapening van de mediterrane zone, de samenvloeiing
van culturen in deze regio en de artistieke bijdragen voor de ont-
wikkeling van een cultuur van geweldloosheid. De volgende Fo-
rums voor nucleaire ontwapening zullen zijn in Palermo en 
Barcelona in 2009.

Nuclear Disarmament Forum for the Mediterranean: 
http://fordesarmed.online.fr Action of Citizens for Nuclear Dis-
armament: http://aedn.free.fr

Anne Farell, onvermoeibaar activiste in Haïti en Afrika, is gede-
coreerd met de medaille voor Vrede door de YMCA in Montreal. 
In haar speech voor meer dan 200 mensen,

http://fordesarmed.online.fr/
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 Mar del Plata, Argentinië

Verspreiding van de Wereld Mars

17 November 2008
CHILI

Universiteits Radio informeert 
over de Wereld Mars

15 November 2008 
Athene Griekenland

Zeitgeist, The Movie.

   
Las Palmas de Gran Canaria, Spanje

Benefiet Party voor de kosten 
van publiciteit.

Punta de Vacas, Argentinië

Een bijeenkomst van vertegen-
woordigers van World Without
Wars International

11 November tot 15 November 2008
Punta de Vacas, Argentinië

Eerste Internationaal 
Symposium: 
Ethiek in wijsheid.

waaronder verslaggevers, directeuren van verschillende
organisaties voor vrede, nodigde ze alle aanwezigen uit
om de Wereld Mars te steunen om vrede in de wereld te bereiken.

Met opnames van Thomas Hirsch en Rafaël de la Rubia
verspreidde “Radio Universidad de Chile”  de Wereld
Mars en gaven de motieven, doelen en routebeschrijving.

http://groups.google.com/group-msg-org-paises/attach/
ae347ad81c196118/INFO+PAZ.mp3?=es&part=4

Op 15 November werd in een centrum in de stad een
benefiet feest gehouden om geld in te zamelen voor  de
publiciteitskosten van de Wereld Mars. De eigenaar van
het centrum stelde de ruimte gratis beschikbaar voor deze
nobele zaak. Het feest werd opgeluisterd door een muziek
groep die optraden op in de zelfde altruïstische wijze.
Meer dan 100 mensen kwamen naar het feest en met de
opbrengst werd de eerste oplage flyers voor de campagne 
bekostigd.

Vóór de internationale lancering van de Wereld
Mars, was een bijeenkomst van een aantal vertegen-
woordigers van Wolrd Without Wars International
uit veel verschillende landen.

http://groups.google.com/group-msg-org-paises/attach/
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12 November 2008
Barcelona, Spanje

Persconferentie over de 
Wereld Mars

 Malaga, Spanje

800 educatie centra vieren 
“Peace Day” door publiciteit
te geven aan de Wereld Mars.

11 November 2008 

Las Palmas, Canarische Eilanden, Spanje 

WOMAD Festival

Het eerste Internationaal Symposium van the World Center 
of Humanist Studies heeft plaats gevonden op 10 November,
in de Victor Jara Hal op de universiteit van Santiago in Chili 
en op 12 December op de faculteit politicologie en sociale
wetenschappen van de National University van Cuyo, 
Mendoza, Argentinië. Hier zagen zij een noodzaak om een
ethisch kader te geven aan alle activiteiten voor de mens in 
deze tijd.

Tijdens de inauguratie werd the World Federation of 
Humanist Centers of Study, gevormd, met de eerst 17 centra 
van drie continenten. Het symposium duurde drie dagen, 
van 13 tot 15 November in Punta de Vacas Park. (www.
parquepuntadevacas.org )met meer dan 500 deelnemers van
over de hele wereld: academici, politici, wetenschappers, le-
raren, onderzoekers, studenten, en specialisten van diverse
disciplines.

Gedurende deze dagen hielden ze 16 ronde tafel gesprekken
en 14 uitwisselingen met de deelname van 62 panelleden uit
21 landen uit Europa, Azië, Afrika en de Amerika's. De 
thema's die werden besproken waren o.a.: De Visie van het
Universeel Humanisme, Ethiek in politieke actie, Ethiek in 
de exacte- en natuurwetenschappen, Ethiek in de sociale we-
tenschappen, Ethiek in educatie, Ethiek in gezondheidszorg,
cultuur en spiritualiteit.

Er waren drie boekpresentaties, drie video documentaires,
en vier lezingen en een introductie tot de Structurele Dy-
namische Methode zoals gebruikt voor hun studies door alle 
centra in de  wereld. De dagen werden omlijst door  tentoon-
stellingen, live muziek optredens, ceremoniën van welzijn,
buiten activiteiten, gezamenlijke maaltijden, astronomische
observaties in een multi-culturele omvang, vorm en thema.

De deelnemers besloten een Ethische Verbintenis te maken 
en te verspreiden.

Het symposium werd gesloten met deze Ethische Verbintenis
en de lancering van de Wereld Mars. Het volgende sympo-
sium voor the World Center of Humanist Studies  is gepland
in Attiglianno Park in het tweede semester van 2010
(www.parcoattiglianno.eu)
Ethisch Verbintenis: http://simposio.cmehumanistas.org/q=
es/desarrollo-simposio
Symposium: http://simposio.cmehumanistas.org

Eén jaar voor de Wereld Mars aankomt in Barcelon1a, gaf  WWW 
Catalonië een diner met de media om dit internationale project 
te communiceren. Het nieuws verscheen 20 minuten later in de 
kranten van Aragon en Latino. Het werd gepubliceerd op de 
websites van Europa Press, Eco Newspaper, Yahoo News en 
diverse elektronische nieuwsbrieven. Er werden ook nog  radio 
interviews gehouden op Radio Wave Zero in Catalonië
(5minuten) en een lang interview op AVM Radio. Zie 
het verslag op: http://marchamundial.info

Op 30 Januari, de dag van Vrede en Geweldloosheid,
 binnen het educatief systeem,zullen 800 educatie centra 
uit de stad en provincie van Malaga het evenement vieren 
en publiciteit geven aan de Wereld Mars. Ze zullen een video
tonen en vragen om de steun van de studenten en docenten.
Op die dag zal de website van de Wereld Mars op het scherm
staan van alle computers. Elk educatief centrum kan materialen
downloaden; folders, steunbetuigingsformulieren, de banner van
de website en zullen deze op alle zichtbare plekken plaatsen zo-
dat de hele educatieve gemeenschap kan aansluiten. Hiervoor
is een basispakket van verspreidingsmateriaal gemaakt. Dit zal,
los van de video over de Mars, andere producties over geweld-
loosheid en wereldwijde nucleaire ontwapening bevatten. CEP
(provinciaal docenten trainings centrum) hebben hun pagina ge-
linked en zijn bezig hun ondersteuning voor de Mars te uiten. Ze
zullen kopieën maken van het pakket. Hun steun garandeert en 
geeft een grotere diepte aan het project. Verder hopen we dat deze
voorstellen anderen aan zullen sporen om geïnspireerd te raken 
door deze centra die worden voorgesteld voor de tijd waarin de
Mars door Malaga komt op 15 November. De landen waar de Mars
doorheen komt worden bestudeerd op Marbella's educatie centrum
en een mini-mars zal plaats vinden in Antequera, vanaf divers 
scholen  tot het centrum van de stad.

http://www.youtube.com/watch?v f7qPltwFeda&feature t
related http://www.yuotube.com/watch?v=LABTiZS0Kj8&feature=
related http://cepmalaga.es/moodle/mod/forum/discuss.php?d=306

Op het WOMAD Festival in Las Palmas, Canarische
Eilanden, was een plek voor NGO's, waar World
Without Wars een stand had. Gedurende dit vierdaagse
evenement kregen honderden mensen informatie en 
uitten zij hun steun voor de Wereld Mars en schreven 
zich in als vrijwilliger. (meer dan 120 mensen) Onder
hen actieve landen van verschillende organisaties zoals

http://www.parcoattiglianno.eu/
http://simposio.cmehumanistas.org/
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.yuotube.com/watch?v=LABTiZS0Kj8&feature
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11 November 2008   
Tsjechische Republiek
Conference plaatst vraag- 
tekens bij het US  raket 
verdedigingssysteem in Europa

9 November 2008 

Presentatie op de Neuquen  
Boekenbeurs

8 November 2008 
Buenos Aires, Argentinië 
Bijeenkomst van WM promotie 
teams uit diverse landen

6,7 en 8 November 2008
Buenos Aires, Argentinië

Conclusie van het 3de Latijns- 
Amerikaanse Humanistisch
Forum

Amnesty International, Survival Platform Poverty 0, Coör-
dinator van NGO's van de Canarische Eilanden, route 99 
en Lanzarotte Help. We hebben ook een radio interview 
gehad op Radio 3 (RNE) waarin we de Mars aankondigden 
en er werden contacten gelegd met City Hall vertegenwoor-
digers en met Diana Debora, nationaal coördinatrice van 
WOMAD (Spanje)  

Op 11 November, 's ochtends om 5 uur en dichtbij  kamer 205 
van het Tsjechisch Parlement, werd een conference gehouden 
onder de titel “US National Defence System (NMD): een instru-
ment voor aanval of verdediging? Europa's rol om vrede en 
veiligheid de promoten in de wereld.” Georganiseerd door 
Europe for Peace, een geweldloosheids beweging tegen de 
bases, gesponsord door M.P. Anna Curdova. De sprekers 
waaronder Giulietto Chiesa, M.P. van het Europees Parlement, 
schrijver journalist en expert in internationale politiek; en Jan 
Tamas, woordvoerder van de geweldloosheids beweging tegen
de bases in de Tsjechische Republiek. Een videoboodschap van
Naomi Chomsky werd ook vertoond.

De eerste boekenbeurs in Neuquen, Argentinië, werd gehouden
op 7

uitgenodigd om de WM te presenteren. In de WWW stand werd
informatie gegeven en de WM promotie video werd getoond.
Deze kleine beurs trok vele bezoekers en, daardoor, werden er
veel contacten gelegd met politici, leraren, schrijvers, artiesten en
radio commentatoren etc. Wat vermeld moet worden is dat 
Departementen van Gemeente en Cultuur van de stad Plottier,
geïnteresseerd waren om te bekijken welke initiatieven in de stad
ontplooid kunnen worden, en veel mensen waren geïnteresseerd 
om nieuwe initiatieven te genereren om het bewustzijn van Vrede
te creëren, primair in scholen, via de radio, artistieke presentaties
e.d. in verschillende plaatsen. 
http://www.chelocandia.blogspot.com

Op dezelfde manier waarop bijeenkomsten werden
gehouden in Europa, Afrika en Azië en een voor-
sprong nemend door de aanwezigheid van represen-
tanten op het derde Latijns-Amerikaanse Humanis-
tisch Forum, dat werd gehouden in Buenos Aires van
6 tot 8 November, vond de vierde bijeenkomst van

de WM promotie teams uit diverse landen plaats. Aanwezig
waren vertegenwoordigers van Argentinië, België, Chili, Costa 
Rica, Ecuador, Spanje, Paraguay Peru en Uruguay.   Een belang-
rijk punt dat werd genoemd is dat promotie teams, regionaal,
nationaal op internationaal, samenstellingen zijn van mensen,
organisaties, actie fronten, federaties, instituten en bewegingen
die, de obstakels van hun eigen ideologie of geloof overstijgend
meedoen met dit gezamenlijke project op een publieke en open
manier. Het centrale punt van de promotie teams zijn de initia-
tieven: de coördinatie en planning van acties. Elk team definieert
de organisatie, en de rollen die nodig zijn om deze intiatieven
uit te voeren (precieze  doel, ruimte en tijd en een verantwoorde-
lijke persoon) en de presentatie van de WM in hun land.

Wat betreft dit laatste punt zagen we het gemak van het overeen-
komen van specifieke data zoals: 10 December (Dag van de Mens-
enrechten), 8 Maart ( Internationale Vrouwendag), 17 Maart (“ver-
jaardag” van de invasie in Irak) 25 April ( 40 jarig bestaan van het
verdrag van Tlatlolco), 1 Mei (Dag van de Arbeid) en 21 September
(Internationale Dag van de Vrede). We vinden het belangrijk dat
elke aansluitende route onder de verantwoordelijkheid van  een 
route coördinator valt, zodat, als de route door verschillende aan-
grenzende landen gaat, deze persoon met de verantwoordelijke
van elk land (via de promotie teams) de route goed coördineert.
Het promotie team zal zorgen voor contacten met  beroemde men-
sen en de institutionele relaties op landelijk niveau. Echter, als
deze relaties van internationaal niveau zijn, zal het Internationaal
Institutionele Relaties Team, hier zorg voor dragen, zodat de acties
beter gecoördineerd kunnen worden.   

Het derde Latijns-Amerikaans Humanistisch Forum werd 
gesloten met een toespraak door Thomas Hirsch, die uiteen
zette dat het Forum zijn start had in een nieuwe, regionale 
omgeving, een die de richting bevestigd van Latijns-Amerika, 
naar integratie te midden van diversiteit, gelijkheid en even-
wicht in een getransformeerde wereld context. In twee dagen 
werd er werk verricht in commité's, samengesteld voor speci-
fieke thema's, die voorstellen opleverden voor concrete acties
binnen de verschillende thema's, samen met veel verschillende
reflecties en interventies van diverse academici, politici, jour-
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6 November tot 11 December 2008

Oporto, Portugal

Film serie over discriminatie 
en geweldloosheid

5 November 2008
Algerije

TV optreden promoot vrede 
en nodigt uit om mee te doen  
met de  Wereld Mars

2 November 2008
Berlijn, Duitsland

Countdown vanuit Duitsland

2 November 2008

3de virtuele bijeenkomst van  
het Internationale Promotie
Team van de Wereld Mars.

nalisten en artiesten van diverse landen. Ook de aan-
wezigheid en inzet van jonge mensen, als een frisse wind
naar de toekomst, werd opgehemeld. Sommige opvallende
conclusies werden genoemd: de noodzaak van wereldwijde
nucleaire ontwapening, progressieve en proportionele ont-
wapening in de regio; de vreedzame oplossing voor alle his-
torische conflicten tussen Latijns- Amerikaanse landen; 
vrije doorgang van mensen tussen landen in de regio; eer-
lijke landverdeling; de echte, niet alleen formele, integratie
van inheemse volken en het herstel van hun land; het pro-
moten van verandering in het onderwijs, door diversiteit en
geweldloosheid als kern vakken; steun aan de creatie van de 
Bank van het Zuiden voor het voeden van productie, indus-
trie en handel, door rente-vrije kredieten; en een nieuw eco-
nomisch kader dat prioriteit geeft aan menselijke arbeid, pro-
ductief kapitaal ondersteunt en speculatief kapitaal beperkt. 
Het eindigde met de uitnodiging om op 25 April, het 40 jarig
bestaan te vieren van het verdrag van Tlatelolco  voor het
verhinderen van nucleaire wapens in Latijns-Amerika en de
Carabiën, welke zal aandringen op de bekrachtiging van
gelijksoortige verdragen en deelname aan de Wereld Mars
in alle continenten van de wereld. Als laatste werd het volg-
ende regionale forum aan het eind van 2010 aangekondigd.
http://www.forohumanistalatiniamericano.org/resolutiones-
del-3er-foro-humanista-latinoamericano

Amnesty International en de Humanistische beweging
organiseerden gezamenlijk een film serie over discrimi-
natie en geweldloosheid. Zes films werden vertoond van
6 November tot 11 December 2008

Een kleine mars werd gehouden in de straten van Berlijn
om het begin te markeren van de Wereld Mars die door
Duitsland zal gaan over een jaar. Video te zien op:
http://www.youtube.com/watch?v=yWldpYjPkeY&eurl=
http://weltweitermarsch.twoday.net/&feature=player_
embedded

De derde virtuele bijeenkomst van het Internationale
Promotie Team van de WM vond plaats met deelne-
mers van 37 landen: Rusland, Finland, Denemarken, 
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Grieken-
land, Polen, Hongarije, Turkije, Marokko, Mauritius,
Ivoorkust, Senegal, Mozambique, Palestina, Israël, Kenia,
U.S.A., Chili, Argentinië, Ecuador, Brazilië, Venezuela,
Costa Rica, de Filipijnen en Nieuw Zeeland. (er werd zonder 
succes geprobeerd contact te krijgen met India, Guinee Bissau
en Australië), en met vier functies (web coördinatie, institu-
tionele relaties, nieuwsbrief en vertaling)

De datum van de officiële lancering van de WM is bevestigd op
15 November in Punta de Vacas Park, met de bedoeling om van-
af dat moment door te gaan met presentaties op verschillende
locaties. Er is voorgesteld om gelijktijdige evenementen te laten
plaatsvinden op vooraf bepaalde data zoals 10 December (60 jaar
mensenrechten) 

Na een ontmoeting met de president van een Algerijnse
organisatie over de Arabische maatschappij en haar rol in 
de ontwikkeling van de maatschappij, had Kebir Alherrak, 
een lid van het internationaal WM promotie team, de ge-
legenheid om 45 seconden live te verschijnen op de Mu-
basher Aljazeera TV zender, waarin hij mensen aanmoed-
igde geweld en oorlog af te wijzen, mee te doen aan de 
WM en vragen om solidariteit in Maghreb.

http://www.youtube.com/watch?v=yWldpYjPkeY&eurl
http://weltweitermarsch.twoday.net/&feature=player
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1 November 2008
Colombia

29 Oktober 2008 
Chili 

Bijeenkomst Promotie team 

 18, 19, en 20 Oktober 2008 

Milaan, Itaië 

Conclusies van het  Europees 
Humanistisch Forum in Milaan 

Richtlijnen voor de promotie teams werden vastgelegd, 
namelijk dat ze gevormd moeten worden op een open en
includerende wijze, dat ze zich zullen oriënteren op de
specifieke initiatieven ( als er geen initiatieven zijn, is er
niets te coördineren), en het vaststellen van de noodzake-
lijke functies (institutionele relaties, media, web, vertaling-
en etc.), en dat de lijst van verantwoordelijkheidsdragers
online bekend en ge-update worden.

Wat betreft de routes van de Wereld Mars, aansluitende 
routes zijn voorgesteld, zoals van Noord Amerika tot het
Midden Oosten, Oost en Zuid Afrika en Israël- Palestina.

In Zuid Amerika, waar veel mensen al zijn gemobiliseerd
in Brazilië (meer dan 200 een jaar voor de Mars), zal een
deel van de kerngroep die de mars aflegt, daar naartoe gaan
voor de start van die route langs de Atlantische kust.

Er werd opgemerkt dat het overduidelijk is dat een goede
coördinatie nodig is in Europa vanwege het grote aantal
evenementen dat daar al is gepland.

In Azië gaat de Mars de Nieuw Delhi.

De volgende onderwerpen werden bekeken en bediscussieerd:
het aantal deelnemers aan de Mars  en het informatie “circuit”
(vertalingen en websites); de officiële materialen en de nood-
zaak om de basis materialen on-line up to date te houden en
dat de kosten van het geprinte materiaal geminimaliseerd
moet worden; het vertalingsteam ( op dit moment 13 talen,
maar dat kunnen er 50 of meer worden waardoor de inter-
nationale vertalingsteam versterking nodig hebben); verbe-
tering van de home page van de website en de behoefte aan
meer technische mensen die al de nodige updates kunnen
invoeren, inclusief ontwikkeling en maximale beveiliging; de
internationale nieuwsbrief van de WM, gericht op de adhesie-
betuigers en ieder die de WM steunt, met oog op de mogelijk-
heid van een video-gebaseerde nieuwsbrief.

Deelnemers werden er aan herinnerd dag inschrijven voor
her kernteam tot 1 December kan worden gedaan. De algemene
agenda met de evenementen in de komende weken is akkoord
verklaard op 7 December.

Steun voor wetsvoorstel voor
educatie in geweldloosheid en 
presentatie van de WM aan de 
senaat
Mireya Martinéz Chemby presenteerde de WM aan de Senaat
van de Colombiaanse Republiek en sprak haar steun uit voor
de liberale senator Dr. Yolanda Pinto de Gaviria en haar wets-
voorstel 92/2008 die educatie van geweldloosheid institutiona-
liseert. Bekijk de video op: http://mundasinguerrascolombia.
blogspot.com/2008/11/video-apoyo-ley-922008-senado-y.html

Ongeveer 60 mensen van verschillende organisaties  namen 
deel, zoals Canal 81 (internet), The Songs of Mafalda, Citizens
Consultation, Bolivian Docters in Santiago, Planetary Network
of Art, Active Art, HP, WWW, A Thousand Poems for Peace,
Rode Kruis Chili, Foundation Laura Rodriguez en Green Gene-
ration. Het doel van de bijeenkomst was het op pijl brengen van
de informatie over de WM in de wereld en het stappenplan voor
Chili. Hiervoor werd een powerpoint presentatie gegeven (te be-
kijken op www.marchamundial.cl) Twee belangrijke data werden
benadrukt: de officiële lancering van de mars op 15 November en
de lancering in Santiago en regionen, gepubliceerd in verschil-
lende media en de deelname van enkele beroemdheden die de 
mars steunen. De mars zal op 27 December 2009 naar Chili komen.
 Ze komt binnen in het noorden en van daaruit zal ze doorgaan 
tot het zuiden en komt in Santiago aan op 29 December. 
Verschillende delen van de route kunnen bekeken worden op de 
on-line kaart, waar ook informatie van het coördinatie team 
gevonden kan worden. Diverse initiatieven werden besproken 
(Workshop geweldloosheid in UC, audio-visuele steun van Canal 
81.com, de mars in Penaololen op 13 December, steun van Marlen
Matte of Planetary Art uit Los Angeles,straat activiteit 
“Kinderen schilderen voor Vrede” in Cerro Navia)

www.marchamundial.cl

Het Europees Humanistisch Forum in Milaan werd ge-
houden op 18,19 en 20 Oktober met deelname van 2072
mensen( 1390 uit Italië en 682 uit andere landen). Ze werkten
aan 16 tafels met verschillende onderwerpen: Vrede en ontwape-
ning, ecologie en milieu, anti-discriminatie, spiritualiteit en religie, 
cultuur, migratie en internationale samenwerking, mensenrechten, 
educatie, gezondheid, studenten bewegingen, kunst en populaire 
expressie, politieke partijen, digitale technologie, nieuwe generaties,
 communicatie media, informatie: de leugens van de communicatie 
media en alternatieve economie. Elk gebied werd gecoördineerd 
door de verantwoordelijke personen. Deze gebieden zijn bijna non-
stop actief geweest sinds het Forum in Lissabon in 2006. Er werden 
in totaal 18 lezingen gegeven.  de thematische gebieden realiseer-
den meer dan 25 activiteiten in het forum: conferences, panel 
discussies, video projecties, etc. 77 organisaties namen deel en

http://mundasinguerrascolombia/
http://www.marchamundial.cl/
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 21 November 2008 

Santiago, Chili 

Marcheren voor Vrede van 
Plaza Egaña tot Plaza Ñuñoa om 
de Wereld Mars te promoten

 28 Oktober 2008 

Video-Bulletin van de WM 

 

Mandiaye Pety from • 
Dakar (Senegal)

Yebrail Haddad • 
Linero from Ocaña 
(Colombia)

Ilustre Community • 
from Yumbel (Chile)

Universiteiten: 

University of • 
Mariano Gálvez. 
Guatemala.

University • 
Friday D’izidro 
Bendito. Maputo, 
Mozambique.

Corporation • 
University Minuto 
de Dios. Bogotá, 
Colombia.

University Pedro De • 
Valdivia. Santiago, 
Chile.

University Nacional • 
Mayor de San Marcos. 
Lima, Peru.

University Del • 
Pacifico. Santiago, 
Chile. 

Web Banners 
in diverse 
talen: 
Diverse formats en maten. 
Statische en animated Flash.

meer dan 30 beroemdheden. Bijna 1500 mensen namen deel
aan de “tafels”, zelfs als het erg lastig is om het precies te be-
rekenen omdat er zoveel activiteiten tegelijk waren, maar als
voorbeeld namen er zo'n 400 mensen deel aan de activiteiten
op het gebied van spiritualiteit. Er werd vooruitgang ge-
boekt op de onderwerpen met betrekking tot Europa en onze
positie en voorstellen.

De humanistische invloed is merkbaar in de omgeving. Op de
website kun je een powerpoint presentatie vinden als een 
synthese en een voorstel voor de toekomstige tafels.

http://www.humanistforum.eu/es/info/home

Er wordt gewerkt aan een video nieuwsbrief die elke maand  
of elke tweede maand zal verschijnen; het zal te zien zijn op een
speciaal kanaal van You Tube. Hierop zal al het video materiaal
te zien zijn van evenementen, fora, congressen,bijeenkomsten etc.
en ook foto's van goede kwaliteit die over de hele wereld geno-
men zijn met betrekking tot de Mars. Films en foto's kunnen 
gestuurd worden (beter via ftp) naar : 
video.@theworldmarch.org

http://iniciativa.260mb.com/
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Wereld Mars/ Creatief

Idee voor een Wereld Mars 
Video: “Day and Night”
door Rafa Edwards

Duur: 1 minuut. 
Text: “If day and night, summer and winter are well with you, 
you have surpassed the contradictions”.

 

Ideën, bijdragen en inzetten van creativiteit
en communicatie voor de Wereld Mars Dit idee probeeert vrede uit te drukken, niet als een afwezigheid 

van geweld, maar als iets opzichzelf staand, een TASTBARE 
verbeelding van vrede, een synode.

http://marchamundialcreative.blogspot.com 
search.label.storyboard

http://marchamundialcreative.blogspot.com/
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Deborah Dixon • 
(Argentinië) 

• 
(Argentinië) 

Fabiana Cantilo • 
(Argentinië) 

Carlos Taibo Arias • 
(Spanje) 

Rodolfo Valss • 
(Argentinië)

Greta - Beatriz • 
González  (Spanje) 

Forges (Spanje) • 

Patricia Sosa • 
(Argentinië)

Eduardo Jorge (Brazilië)• 

 

Los Gardelitos • 
(Argentinië)

vervolg van pagina 2
en “El show se termino”
op twee aparte platen van 
zijn vader Moris, in 1980 
en 1986.

Zangeres. Sinds haar start
met Las Blacanblus, heeft
ze een grote muzikale diver-
siteit laten zien, die ertoe 
leidde dat ze het onmisken-
baar stempel van haar stem
drukte op platen en shows 
van de meest vernieuwende
en diverse artiesten. Momen-
teel bestrijkt haar programma
een groot repertoire in de kracht
en diversiteit van de zwarte 
muziek

Bracht onlangs een nieuw
album uit, “Rojo”. Ook 
verscheen hij als gast 
gitarist naast Luis Alberto
Spinetta en Indio Solari.

Zanger. In 2005 nam
zij de plaat 
“Inconsciente colectivo”
op- een eerbetoon aan
Argentijnse rock met 
nieuwe versies van  klas-
sieke nummers.”Hija del
rigor” bevat 14 nieuwe
nummers.

Professor Politieke Weten-
schap en Administratie aan 
de Universidad Autonoma in
Madrid. Auteur van zo'n 20
boeken over verandering in
Centraal en Oost Europa, en
geopolitieke kwesties van al-
gemeen belang. Een sterke
aanhanger van de anti-glo-
balisatie beweging; “Glo-
balisering leidt tot oncontro-
leerbare chaos”.

Acteur.  Hij heeft  opgetred-
en in: Beauty and the Beast, 
Les Miserable en Chicago. 
Momenteel speelt hij in het 
toneelstuk “Eva”.

Zangeres bij de groep
Greta and the Gabos,
gevormd in Valladolid
in 1989. Sinds 2002 is ze
solo verder gegaan. Ze 
is ook muziek recensent,
componiste en mode
ontwerpster

Cartoonist. De sociale
kritiek van het dagelijks
leven is prominent in 
zijn werk. Creator van 
een extensieve icono-
grafie van komische kar-
akters en situaties die de
eigenaardigheden en
sociologie van het huidige
Spanje reflecteren.

Singer songwriter. Met Oscar
Mediavilla, vormde ze vroeger
de grope “La Torre”.

Het succes van de band 
was instant, ze ontvingen
de “best new artist of the
year” award en gingen 
daarna op een tour die
ongekend is voor een 
groep uit Argentinië,
met inbegrip van landen
als de voormalige Sovjet
Unie. Patricia ging later
solo en ontving brede
erkenning van recensenten
en publiek. In Oktober 2007
bracht ze het album “Lija y
Terciopelo”uit.

“Het overwinnen van 
extreme rijkdom en ex-
treme armoede, overgaan 
van een cultuur van geweld, 
naar een cultuur van vrede,
het bereiken van harmonie 
met het milieu, dit is de
agenda voor de 21ste eeuw.”

Gemeente Secretaris van milieu
van Sao Paolo. Stichter van de 
Free Peace Universtiy – 
UMAPAZ en Gandhi Net.

Rock band uit Bajo
Flores. Gevormd in
1996. Ze zijn momen-
teel één van de pop-
ulairste rock bands 
in Argentinië.
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Gastón Pauls • 
(Argentinië)

Juana Molina• 
 

(Argentinië)

Roldán Rodríguez • 
Iglesias (Spanje)

Carlos Sastre Candil • 
(Spanje) 

Samuel Sánchez • 
(Spanje)

Abraham Olano • 
Manzano  (Spanje)

Adam Hochschild • 
(USA)

Arun Gandhi (Zuid • 
Afrika)

President van de Gandhi 
Worldwide Education  Institute,
USA en kleinzoon van Mohandas 
Gandhi.

Begoña Lasagabaster • 
(Spanje) 

Ze zijn nu bezig met
de lancering van het 
album “Oxygen”.

Acteur en regisseur.
Hij werkte mee aan
tal van nationale films.
Een zeer gevoelig man,
hij heeft zich altijd ver-
bonden met het verde-
digen van sociale aange-
legenheden.

Actrice, componiste,zangeres.
Een artieste van deze tijd die
opvalt door haar genialiteit en
creativiteit. Ze heeft tal van 
prijzen gewonnen, waaronder
de erkenning van The New York
Times voor haar album “Three
Things”als één van de beste
pop albums van het jaar.

Coureur. Neemt
deel in het FMS
International GP2 team

Proffesioneel wielrenner. In
2008 won hij de Tour de France,
de 7de Spaanse wielrenner die
dit gehaald heeft. Een goede 
klimmer met strakke tijdsritten.
Hij is kandidaat voor de over-
winning in elke grote tour.

Wielrenner. Op de
Olympische Spelen van
2008, won hij de gouden
medaille bij Road Cycling
( de eerste medaille in de
Spaanse geschiedenis in
deze categorie). 

Wereldkampioen wielrennen
1995. Olympisch Zilver in 

Atlanta (1996) en winnaar
van de Vuelta a España (1996)

Schrijver/ journalist.
Deelnemer in de Anti
Vietnam beweging. Trad
op als schrijver/journalist
voor het linkse blad 
Ramparts. Mede-oprich-
ter van het Mother Jones
magazine (New York 1942)
Van zijn hand is verschenen:
The Half Way: a memoir of
a father and son, The Mirror
at Midnight: a South African
Journey, The Unquiet Ghost:
Russians remember Stalin,
Finding the trapdoor: essays,
portraits, travels en Bury the
Chains. Schrijf docent aan the
Graduate School of Journalism
University of California, 
Berkeley. Schrijver voor di-
verse magazines waaronder 
The New Yorker, The New 
York Review of Books, 
The New York Times
magazine en The Nation.

“Met plezier onder-
schrijf ik deze grote
Mars voor Vrede. Het is 
een eerste stap, maar we
moeten erkennen dat Vrede
niet de afwezigheid van 
oorlog en geweld is. Het is
veel meer de afwezigheid 
van uitbuiting en onder-
drukking van alle soort die
zich voor doen in de maat-
schappij. Vrede zal alleen
bereikt worden als er
harmonie in het Zelf en
de maatschappij is”.

Afgevaardigde van het wereld
directoraat van UNIFEM (UN
development fund for women)
waar zij onder andere werkt aan
campagnes tegen sekse geweld.
Ze was een Spaans lid van par-
lement voor de Eusko 
Alkartasuna partij in 1996.

“Ik vind dit een geweldig 
initiatief. We kunnen en moeten
vechten tegen de vele vormen 
van geweld die we vandaag de 
dag om ons heen zien. Als we in 
de schoenen van een ander 
zouden kunnen gaan staan, 
zouden we veel bereiken. 
Het is een dagelijkse uitdaging 
voor het leven. 
Heb moed!”
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Edith Salazar • 
(Venezuela)

Hamilton Faria • 
(Brazilië)

Helmut Frenz (Chili)• 

Janet Hernandez • 
Sotelo (Mexico)

John Avery 
(Denemarken)

• 

Luis Pastor (Spain)• 

Maher al Sabbah • 
(Nederland)

“Ik ben het volledig eens
met wat er wordt verdedigd
met dit gebeuren”. 
Eduardo Jorge

Muzikante, lerares, comp-
oniste, dirigente, pianiste, 
actrice en zangeres uit Vene-
zuela. Ze werd opslag be-
roemd na haar samenwerking 
in “Operation Triumph”.
Als zang docente en dirigente
verbond ze zich aan de 
academie in de 2005 en 
2006 series.

Ze werkte met veel Spaans-
talige artiesten: Miguel Bosé, 
Alejandro Guzman, 
Javier Corcvado, Alejandro Sanz, 
Ella baila sola, Amaya Montero 
(Van Gogh's ear).

Ze dirigeerde “Amadeo Vives”
met het orkest van Madrid en
het Barcelona Philharmonisch
orkest.

“De cultuur van Vrede is
de ziel van de her-beto-
vering van de wereld”.

Professor aan de
universiteit en agent
van the Polis Institute's
culture of peace.

Poeet die vijf boeken
heeft gepubliceerd, het
laatste is Haiquases, uit-
gebracht door Escrituras

Bisschop bij de Evangelisch
Lutheriaanse Kerk in Chili.

“Ik ben voor de onderdrukte
en de gemartelde”.

Diende zijn gemeente in Chili
van 1965 tot 1975, werd toen
verbannen uit het land. Hij 
kwam terug na de val van het
dictatorschap en zette zich in
voor de verdediging van de 
mensenrechten.

Sleutelfiguur in het opzetten
van CONNAR (National 
Refugee Committee), the Co-
operation Committee for Peace,
Pro-Peace Committee en later
FASIC (Christian Churches
Social Assitsance 
Foundation).

Professor Emeritus in 
mensenrechten op twee uni-
versiteiten en ontving een
Honoris Causa in mensen-
rechten.

Secretaris  voor gelijkheid,
sekse en mensenrechten bij
de Democratic Revolution
Party, Mexico City.

We sluiten ons aan bij de 
Wereld Mars omdat we een
linkse partij zijn met een
sterke band met de bewoners
van de stad

Onder onze principes, geloven 
wij in sociale verandering, we 
zien het geweld in de wereld 
als een urgent probleem op 
vele vlakken en we geloven 
in eenheid. We zijn geïnteres-
seerd in samenwerking met 
organisaties wereldwijd
die vechten voor een trans-
formatie in het sociale leven
met als speerpunt: geweld 
in al zijn vormen. We zijn er-
van overtuigd dat deze Mars, 
die over de hele wereld gaat,
het bewustzijn zal wekken in 
de mannen, vrouwen, en fami-
lies in ons land en in de wereld. 
We zijn toegewijd aan de maat-
schappij en daarom onder-
schrijven en ondersteunen wij 
de Wereld Mars. Wij leggen er 
ons op  toe om onder de ver-
schillende sectoren van de 16 
Mexico City delegaties be-
wustzijn te verspreiden betref-
fende geweld  en om uiteindelijk 
de meerderheid van de mensen 
mee te laten doen met de Wereld 
Mars, die natuurlijk door ons 
land en Mexico City komt.
 Ik identificeer me met deze 
beweging die volgens mij een 
belangrijke rol speelt en hand 
in hand gaat met de principes 
van onze linkse partij”.

“Ik ben er erg van onder de 
indruk dat sommige mensen
het hele parcours gaan af-
leggen! Veel geluk met de 
Wereld Mars voor Vrede”.

Afgevaardigde Professor
Emeritus Kwantum Chemie
aan de universiteit van
Kopenhagen, Denemarken.
Hoofd van het Deense
National Group of Pugwash
Conferences on Sciens and
World Affairs.

“Ploegen van pijn groeven
de Aarde. Het zaad van de 
haat, bewaterd met bloed
der onschuldigen. Niets 
nieuws in deze hypocriete
wereld, die toestaat dat elke
7 seconden, een kind sterft 
van de honger. De industrie
van oorlog en informatie
delen een strategie”.

Spaanse zanger wiens liedjes
onderdeel waren van een col-
lectief protest in Spanje. Hij
heeft een uitgebreide disco-
grafie, waaronder de bijzon-
dere compilatie van “Duos”
samen met vrienden zoals
Pedro Guerra, Javier Alvarez, 
Miguel Rios, Leo Minas, Joao
Afonso, Luis Barberia, Lourdes
Guerra, Dulce Pontes, Bidinte,
Martirio, Leo Minax en Chico
César. In 2006 werd het disco-
boek “In this corner of time”
uitgebracht, waarin hij zong
met Jose Saramago, in het 
Spaans en Portugees.

Onafhankelijk filmproducent
en regisseur uit Syrië. Hij
documenteert politieke en
sociale onderwerpen met
de intentie om bruggen te
bouwen tussen de verschillende
culturen.
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Meir Margalit (Israël)• 

Mirna Antonieta Perla • 
Jiménez  (El Salvador)

 •Noa (Israël)

PASTORA SOLER • 
(Spanje)

PEDRO DELGADO  • 
(Spanje)

Website and 
Resource Blog 
voor de Wereld 
Mars

blogspot.com

“Deze Mars is een zeer be-
schaafde actie door mensen 
die geluk zoeken en proberen 
hun droom van vrede 
werkelijkheid te maken”.

“Er is een oud Hebreeuws
gezegde dat luidt: Je ziet
je idealen misschien geen
werkelijkheid worden, 
maar ik kan niet stoppen
te werken voor de mijne. 
Deze Wereld Mars past 
bij deze wijsheid. We
weten niet wanneer er
vrede zal zijn, maar nie-
mand van ons heeft het 
recht te stoppen met 
hiervoor te vechten. Ik
geef mijn steun als Israëli
vechtend voor vrede”.

Lid van de gemeenteraad
van Jeruzalem, vertegen-
woordigd de linkse partij
en coördinator van het
Israëli Committee Against
House Demolition (ICHAD) 

Magistraat aan het Hoog-
gerechtshof van El Salvador.
Nationaal en internationaal

voordrager in zaken als 
kinderrechten, wettelijke on-
afhankelijkheid, preventie
kindermishandeling en ge-
weld tegen de jeugd, wette-
lijke gelijkheid en mensen-
rechten. 

Spreekster bij de VN in 1988,
1989,1990 en 1992 voor de

Inter- American Commission
on Human Rights in 1988 en
1992. Ze was vredes-rechter,
civiel rechter en is momenteel
jeugd rechter. Professor aan 
de universiteit van El Salvador.• 

Winnares van de “Crystal
Award” in 1999 van het
“World Economic Forum” 
in Davos, Zwitserland.
Noa heeft opgetreden met
Palestijnse artiesten en nam
deel aan tal van debatten 
over vrede in het Midden-
Oosten en de rol van kunst
en artiesten in de mogelijke
oplossing van conflict.

Good will ambassadrice voor
de VN Wereld Voedsel 
Organisatie (WFO)

De eerste vrouw die de gou-
den medaille in de orde van 
“Galileo Galilei” ontving in 
2005

“Wij zijn de toekomst”: een 
zangmarathon in 2005, om geld
op te halen voor kinderpro-
jecten in conflictgebieden. 
Het concert, geproduceerd 
door Quincy Jones, bracht 
Oprah Winfrey, Angelina
Jolie, Chris Tucker, Naomi 
Campbell, Serena Williams, 
Patti Austin,Carlos Santana, 
Alicia Keys, Andrea Bocelli, 
Carmen Consoli, Josh Gro-
ban, Herbie Hancock, Stomp, 
Take 6 en Angelique Kidjo 
en anderen samen.

Pastora Soler heeft klassieke
nummers  van León en 
Quiroga bewerkt en werkte 
met muzi-
kanten zoals Carlos Jean. Ze is
ook songwriter en jaar compo-
sities worden gewoonlijk ge-
mixt met elektronische muziek
of pop. Ze heeft een aantal pla-
tina albums op haar naam staan
en ondanks haar jeugd heeft ze
al 7 albums opgenomen. Haar
laatste hit “Pastora Soler” lever-
de haar een gouden plaat op. 
Momenteel houder van de 
“Gouden Microfoon”.

“We kunnen niet passief
blijven omdat we denken
dat dit een utopia is, we
moeten allemaal samen
komen om dit soort acties
te ondersteunen. Als we een
humanere wereld willen, 
moeten we er nu voor
vechten”.

Ook wel bekend als Perico
Delgado. Professionele
Spaanse wielrenner van
1982 tot 1994. Hij heeft 49
overwinningen op zijn naam,
waaronder een overwinning
in de Tour de France en twee
in Vuelta Ciclista a España.
Momenteel werkt hij als
commentator op de Spaanse
televisie.

Een nieuwe slide show
van adhesie betuigingen
die je op je blog of website
kunt zetten, countdown tot
de Wereld Mars, banners,
gadgets en templates
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