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WERELDMARS voor
VREDE en GEWELDLOOSHEID
2 Oktober, 2009 – 2 Januari, 2010
Het is de bedoeling van deze nieuwsbrief om het onnoembare aantal voorbereidende
Activiteiten en anekdotes en het enthousiasme en hoop die de Wereldmars voor
Vrede en Geweldloosheid nu al oproept te laten zien, precies een jaar na het eigenlijke
Begin in Nieuw Zeeland op 2 Oktober, 2009.
Vind alle informatie over
de voorbereidingen en hoe je
kunt meedoen met de Wereldmars op: www.worldmarch.net

Lees de verklaring van World
Without Wars op:
www.mundosinguerras.es/docus/63

Deze mars zal over de hele wereld gaan vanaf Oktober 2009 tot Januari 2010, als
oproep om een einde te maken aan oorlog en het uitroepen van geweldloosheid als
een uitvoerbare optie. Het is de eerste keer dat zo'n actie is georganiseerd op een
wereldwijd niveau, proberend om alle organisaties, instituten en mensen, die een
geweldloze wereld willen bouwen, samen te brengen omdat ze denken dat het
nodig en mogelijk is en dat dit de tijd is om het te doen.
Deze actie is opgezet door World without Wars and without Violence,
die iedereen uitnodigd die deze aspirstie delen, hun initatieven toe te voegen aan
de intitatieven die al gepland zijn en om co-organisatoren, deelnemers en supporters
te worden van dit wereldwijde project. Ze kunnen dit doen door een stuk mee te gaan
in de mars, door het organiseren van een aansluitende route, door het organiseren van
Activiteiten in de plaatsen waar de mars doorheen komt, door te adverteren voor de
mars, door te voorzien in geld, slaapplaatsen, transport en logistiek.....Alle intiatieven
zijn welkom.

Als iedereen die dit realiteit wil zien worden, een steentje bijdraagt aan de mars, zal onze stem zo luid klinken,
dat ze wel gehoord moet worden en zullen we een begin maken met de verandering van de geschiedenis.
Reikjavik
Estocolmo

Helsinki
S.Petersburgo

Yekaterimburg

Copenhagen
Londres
Bruselas

Minsk

Krasnoyarsk

Moscu

Varsovia

San Francisco

New York

Rabat

Tijuana

Irkutsk

Ulan bator

Munich
Budapest Iasi
Paris
Trieste Lubiana
Sibiu
Ginebra
Sarajevo
Bucarest
MarsellaMilan Mostar
Belgrado
Florencia
Attigliano
Pristina
Madrid
RomaSkopje
Toledo
Estambul
Barcelona
Granada
Tesalonica
Palermo
Málaga
Algeciras
Atenas
Alger
Tanger

Red Blu

Los Angeles

Berlin
Praga

Beijing

Tokyo
Jerusalem

Islamabad

Nagasaki

Casablanca

Hiroshima

Alejandria

Agadir

Las Palmas

Vladivostok
Pyongyang

Seoul

El Aaiun

Dhaka

Nouadhibou

Guadalajara
Mexico DF
Oaxaca

Nuakchot
Rosso

Tapachula
Guatemala

San Salvador

Mumbai

Saint Louis
Dakar
Ile de Gore
Banjul
Ziguinchor

León
Managua
San José

Panamá

Bissau
Caracas

Manila

Ouagadougou

Bamako

Chennai
Madurai

Cotonou
Bogotá

Bengaluru

Conakry
Kanyakumari

Lomé
AbidjanAccra

Quito

Belem
Manaus São Luiz

Cuenca

Teresina

Machala

Fortaleza
Natal

João Pessoa
Recife

Trujillo

Maceio
Lima

Port Moresby

Aracaju
Brasilia

Salvador

Goiania
Puno

Arequipa

Belo Horizonte

Arica

Campo Grande

Iquique
Antofagasta

Rio de Janeiro
Foz de
Iguazu
Asunción

Samengesteld door World
March International
Promoting Team:

Manantiales
Santiago

Mendoza

São Paulo
Curitiba

Sydney

Punta
de Vacas
Buenos airesMontevideo
Concepción
Temuco
Wellinton

Puerto Montt

Punta Arenas

medios@mundosinguerras.org
Antártica

Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid Bulletin no. 01
Vandaag, 28 September,
Heeft de Wereldmars
Voor Vrede en Geweldloosheid
De volgende registraties op de
webpage:

Individuele
ondersteuners:

657

• Zubin Mehta
Bekende dirigent. Dokter
“honoris causa” en nog vele
andere nominaties en prijzen,
o.a. de Kennedy Center Honors.

• Maximiliano Guerra
Danser,creator,
choreograaf en director.
Unesco boodschapper
van vrede sinds 2001.

Uit de volgende landen:

Ondersteunende INITIATIEVEN
organisaties:
Sinds midden Augustus toen

50

Uit de volgende landen:
Argentinië, Bolivia, Brazilië,
Chili, Colombia, Costa Rica,
Democratische Republiek
Congo, Frankrijk, Italië,
Marokko, Portugal, Puerto
Rico, Spanje, Uruguay,
USA en Venezuela.

Argentinië, Oostenrijk, België, • Patricia May
Antropologiste, columniste
Brazilië, Chili, Colombia,
en professor bij de Universtity
Costa Rica, Denemarken,
of Chile, ze is erkend door de • Burgermeesters en steden:
Ecuador, Frankrijk, Duitsland,
Chileense regering als een
Groot-Britanië, Griekenland,
4 van de gemeenten van
geweldige vrouwelijke sociaal
Guatemala, Holland,
Amilcar Rivera de Mixto
wetenschapper door haar bijHonduras, India, Israël, Italië,
(Guatemala) Peñalolen in
drage aan sociale wetenschap
Mauritius, Mexico,
Santiago, Chili, Paucarpata
en sociale ontwikkeling.
Mozambique, Paraguay, Peru,
in Arequipa en Trujillo (Peru)
Polen, Portugal, Rusland,
• Isidora Aguirre
• Mariano Gálvez
Geweldige Chileense toneelSpanje, Zweden, Uruguay,
University,Quetzaltenango
(Guatemala)
schrijfster. Een groot deel van
USA enVenezuela
haar producties kan episch
Enkele ondersteuners uit
genoemd worden.
diverse landen:
• Nuria Peled-Elhanan Israeli
• Ana Belén
Vredesactiviste, professor bij de
Spaanse zangeres en actrice
Hebrew University, en een van de
• Eduardo Galeano
oprichtsters van Bereaved Families
Een vooraanstaand schrijver
for Peace.
en journalist van SpaansAmerikaanse Literatuur uit
• Ana Esther Ceceña
Econome, nationaal onderzoekster,
Urugay.
aangesloten bij het Institute of
• Ian Gibson Internationaal
Economic Reasearch of the National
erkende Ierse Auteur en
Independent University of Mexico.
Spaans geleerde. Na de
publicatie van zijn biografie
• Alejandro Jodorowsky
van Ruben Dario, is hij
Veelzijdig Chileens kunstenaar
verkozen correspondent bij de
van Oekraïens-Joodse origine.
Nicaraguaanse Academy
•
Ariel Dorfman
van de Spaanse taal
Chileense schrijfster
• Mario Luis Rodríguez
en mensenrechtenactiviste.
Cobos - Silo, Schrijver,
filosoof, stichter van het
• Federico Mayor Zaragoza
Universeel Humanisme.
Was 12 jaar Directeur Generaal
van UNESCO. Momenteel
Dokter “honoris causa”
President van de Foundation
Russian Acamdemy of
Scienes.
for a culture of Peace.
Desmond Tutu
Winnaar van de Nobelprijs
voor de vrede en lid van de
• Honors Committee van de
Internationale Coördinatie
van hetMillennium van
Geweldloosheid en vrede,
de eerwaarde is een zuid
Afrikaanse dominee die
streed tegen apartheid.

Vele daarvan verwezen naar
eerdere acties voor de
Mars om jonge en wel-willende
mensen te bekwamen,
het te verspreiden en om
nieuwe initiatieven te behalen.
Voorstellen vanuit de
artistieke wereld zijn er
vele – muziek, theater –
en vanuit de educatie.
Een interessant idee is
het voorstel van een baton/
wandelstok voor de WM,
met een inscriptie en een
oranje lint.
Een ander, zeer ontroerend
voorstel: een homage aan de
slachtoffers die de Straat van
Gibraltar overstaken om te
vluchten voor economisch
geweld.
Samenvallend met de doortocht
van de WM, zullen kleine bootjes
een tocht maken van zo'n 100 km
en 8 havens aandoen; beginnend
in Màlaga en eindigend in
Algeciras of Tarifas.

Deze initiatieven zijn niet de
enige ontstaan zijn in de
verschillende contacten die
onderhouden worden door
World without Wars met alle
plaatsen waar de WM doorheen
komt.

DOWNLOAD WM
DOCUMENTEN
EN OFFICIËLE
MATERIALEN
http://docs.marchamundial.org/
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De meesten uit Spanje,
Chili en Argentinië.

Op een ander level hebben
we initiatieven genomen door
contatct op te nemen met gemeenten en bedrijven, voor
economische steun
en verspreiding.

• Bruce Gagnon
Secretaris/ coördinator van
Global Network Against Weapons
and Nuclear Power in space.
• Sonia Margarita Santiago
Woordvoerster van
Mothers against War in
Puerto Rico.

het begon, waren er zo'n 30
initiatieven ontvangen via de
website van de Wereldmars,
vanuit verschillende delen
van de wereld.

Desalniettemin verwachten we
dat we snel in staat zullen zijn
toegang te geven op het web aan
alle initiatieven, zodat het anderen
kan inspireren.

NIEUWS:

19 JULIE 28 SEPTEMBER
25 September 2008

Videoclips voor Geweldloosheid
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27 & 28 September 2008

Forum in Malaga voor een Nuclear

Vrij Mediterraanse regio.

Het doel van het Forum is om bewustzijn te creëren
van het gevaar van nucleaire wapens voor de maatschappij
en de mogelijke consequenties op alle gebieden van menselijke
activiteit. De Mediterranee, rijk aan culturele bijdragen voor
de hele mensheid, kan een pionier zijn in de ontwikkeling van
een “Vredescultuur” dat het creëren van een nieuw sociaal
bewustzijn promoot, dat prioriteit geeft aan waarden zoals
gelijkwaardigheid, tolerantie en sociale rechtvaardigheid. De
kust, een plek van vele historische ontmoetingen voor verschillende
culturen, kan het frame zijn voor Nucleaire Ontwapening waar vele
landen, honderden steden en miljoenen mensen samen leven in
vrede- de bestemming van deze regio. Het Forum zal thema-tafels
hebben, speeches, verslagen, ontmoetingen en zal afgesloten worden
met artistieke expressie. Info: http://mundosinguerras.blogspot.com
22 September 2008

Laura Rodriguez Foundation Competitie
(Chili)

Toscane heeft zich aangesloten
bij de Wereldmars
Deze Italiaanse Regio heeft al een Werled Mars Web Page:
http:// marciamondialetoscana.org

De Laura Rodriguez Foundation heeft besloten om mee te doen
met de WM. In haar doelstelling om geweldloosheid te
verspreiden, organiseert zij een videoclip competitie dat laat zien 21 September, 2008
hoe geweldloosheid de enige mogelijkheid is om een maatschappij van rechtvaardigheid vrede en menselijkeheid te bouwen .
De micro-video's kunnen gaan over verschillende vormen
van geweld: fysiek, economishc, raciaal, cultureel, religiues
moreel of psychologisch (door de OMS in 2007 als ziekte erkend)
De video's zullen worden getoond op 2 December
tijdens het eerste Festival voor een Wereld zonder
Oorlogen.
http://www.laurarodriguez.cl

25 September 2008.

Bruce Gagnon Interview in
Kopenhagen.
Juka Uski (Internationaal Humanist in Finland) heeft
in Kopenhagen de coördinator van het Global Network
Against Weapons & Nuclear Power in Space geïnterviewd.
Web:http://space4peace.org
Interview: http://it.youtube.com/watch/?v=ZN8OGoQwMHY

Lancering van de Werled Mars
in San Jose, Costa Rica
TIJDENS DE VIERING VAN DE
INTERNATIONALE DAG VAN
GEWELDLOOSHEID

Het plein van Cultuur was de plek waar Friends for Peace,
World Without Wars en de Community for the Human Development
een vreugdevolle culturele ontmoeting hadden, waar met muziek,
verhalen en tentoonstellingen de Wereld Mars werd gepresenteerd.
Het ontvnagst in het hart van de stad was groots, er zijn veel
handtekeningen verzameld onder de vele toeristen en lokale
bevolking.
20 September 2008

De Kanarische Eilanden zijn
al in de Mars

De promotie teams van Gran Canaria en Tenerife hadden een
vergadering op Zaterdag de 20ste om de te beginnen met de
organisatie van een aansluitende mars die begint op de
Kanarische Eilanden.
20 September 2008

Nieuws over activiteiten in La Paz
Het promotieteam van Bolivia heeft in de vergadering van 10
September twee woordvoerders benoemd. Eén voor La Paz en één
voor Concha. Ook verwelkomden zij in het promotieteam
Page 3
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Adesproc-Libertad en het Collective GLBT. De vergadering
coördineerde video opnames van de onderschrijving door
pater Obemayer, de advocaat Waldo Albrracin en de ingenieuse
filmmaker Demetrio Nica. Ze gaven ook vorm aan verschillende
initiatieven voor de WM zoals een stand op de Zondag markt van
El Prado, met mime optredens en een demonstratie voor de campagne voor Geweldloosheid en Tolerantie,met muziek, dans en
een presentatie door de advocaat. Bolivia is ook bezig met de
voorbereidingen van de viering van de Internationale dag van
Geweldloosheid en de lancering van de Wereld Mars op 6
December
17 September 2008

Guinea Bissau sluit aan
bij de Mars

Een onlangs geopend web-blog verzameld informatie
over de WM in Guinea Bissau. De route om het land heen
wordt opgezet.
Web: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com

17 September 2008

Vrouwen komen samen om
de planeet te verdedigen

Concert voor Wereldvrede
11 OKTOBER , MANANTIALES PARK,
CHILI
Georganiseerd door Pangea Foudation en gepromoot
door World Without Wars.
16 September 2008

Vergadering voor het promotieteam in Catalonia
De eerste oprichtingsvergadering van het promotieteam
van de WelerldMars heeft plaats gehad in Catalonië.
Web: http://marxamundial.info
8 September 2008

Forum voor een Nuclear Vrij
Mediterranee
Voor een toekomst zonder militaire bases of
ruimteschild

MARSEILLES 22 & 23 NOVEMBER
Het promotieteam van het Forum for a nuclear free
Mediterraniean, is gevormd en er zal een bijeenkomst
gehouden worden in Marseille op 22 en 23 November.

Het hoofdkwartier van het Europees Parlement in Brussel verwelkomde de vrouwenbeweging tegen militaire bases. Georganiseerd door de vice-president van het EP, Luisa Morgantini, was Info: http://fordesarmed.online.fr
er een presentatie door Dana Feniminova van de campagne “No
to the Star Shield”, Anna Polo van Europe for Peace en vertegen- 6 September 2008
woordigers van “No Dal Molin”- vechtend tegen de installatie
van het grootste US militaire basis in Europa, Venetië, Italië-,
Donne in Nero, Citizens of USA for peace an justice en
verschillende Euro-parlementariërs.
Alle interventies bevestigden de heldere intentie om Europa te militariseren met absurd bilaterale overeenkomsten tussen de USA
en de overheden van verschillende landen, de oppositie van
burgers negerend en het contuni voeren van smaad campagnes
waar vredesactivisten de dupe van zijn.

De volgende vergadering, op 1 November, zal doorgaan op de
behoefte aan een heldere en ferme houding in zaken aangaande
heel Europa en niet alleen in de landen die militaire bases willen Op Zaterdag 16 September is het Caucaia Pard geïnaugureerd in
São Paulo, Brazilië. Na de openingsceremonie in de Meditaitiehal,
installleren.
werd de WereldMars aangekondigd. De speciale viering ging door
Web: http://www.nenasili.cz/es/1841_mujeres-juntas-paraop Zondag de 7de met een dag van uitwisseling tussen de deeldefender-el-planeta
nemers, een groep van zo'n 80 vrienden uit Brazilië, Chili, Argentinië,
Spanje, Italië, Frankrijk en Paraguay.

Inauguratie van Caucaia Park

Web: www.parquecaucaia.org
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14 August 2008

Nieuws over de Wereld Mars
uit La Paz

WORLD WITHOUT WARS VERKLAART
TEGENOVER DE AMBASSADE VAN
RUSLAND EN GEORGIE IN MADRID:

Leden van het promotie team van de WM in Bolivia organiseren
een aantal publieke evenementen en interviews met de media
om de WM onder de aandacht te brengen. Gedurende een week
zijn ze te gast geweest in verschillende programma's. Op 19/8 in
“Al calor de la noche” van channel 18. 20/8 in Radio Laser, FM 98
een station dat de WM steunt; de redacteur van de nationale
krant “El Diario” toonde steun aan de Wm en “El Diario” sloot
zich aan als ondersteunenden media voor de WM. 22/8 in het
nieuws van TV Bolivision en in het programa “Pura Vida” van
channel 11 van TV Red Uno. 23/8 een interview in het programma
“Viva Bolivia” op Channel 4 RTP. 25/8 newsflash op channel
PAT en deelname aan het programma “Buenos dias Bolivia”
op channel 7. Ook hielden zij verschillende presentaties en
bijeenkomsten om initiatieven te stimuleren: in de collegezaal
van de faculteit rechten van de UMSA, in auditorium 4, UC
Bolivia en in Hotel Torino. De week werd afgesloten in dit zelfde
hotel met de bijeenkomst van het promotie team op de 25ste.

Oorlog is bad business

Op Woensdag 13 Augustus was een delegatie van World without
Wars aanwezig voor het ambassade gebouw van Rusland en Georgië
in Madrid, als protetst tegen de oorlog tussen beide landen. Opnieuw
sprak Wold without Wars haar weerzin uit tegen het gebruik van
geweld als conflictoplossing en overhandigden een verklaring aan de
ambassadeurs van Rusland en Georgië om door te geven aan de
presidenten van beide landen.

6 August 2008

19 August 2008

De Gemeente van La Florida
in Chili integreren de WM in
educatie programma's

Ter ondersteuning van de Wereld Mars heeft de burgermester
van La Florida een psychologisch team beschikbaar gemaakt
op de gemeente scholen. Op die manier wordt de Wereld Mars
een studie oblect voor de leerlingen van deze gemeenschap.
De Mars, gebracht als een historisch, cultureel en geografisch
evenement, word geanalyseerd op verschillende terreinen:

WWW Chili hield een
herdenking aan het
bombardement in Hiroshima

Op 6 Augustus, in Providncia, Santiago Chili, organiseerde World
without Wars een jaarlijkse herdenking van het bombardement in
1. Het begrijpen van de maatschappij: Door hoeveel landen gaat Hiroshima en publiceerde de Wereld Mars voor Vrede en
de Mars heen? Wat voor economie, munteenheid en cultuur heb- Geweldloosheid.
ben deze landen? Welke invloed hebben deze landen op onze
2 August 2008
cultuur?...etc.
2. Wiskunde: Hoeveel kilometers bestijkt de Mars en in hoevel
dagen? Hoeveel afstand is er afgelegd in 5 dagen door Europa?
Hoeveel kost het om 1 persoon te voeden die de Mars meedoet
vanaf Azië tot Zuid Amerika?
3. De natuur: Welke minralen zijn er in elke regio, welke diersoorten komen er voor in elke regio waar de Mars doorheen
komt?...etc
4. Taal: analyseren van de tekst over de Mars, het maken van een
groepspresentatie over de waarden die de Mars vertegenwoordigd...etc
Op deze wijze worden de leerlingen aangemoedigd om deze
wereldwijde gebuertenis tot hun eigen ervaring te maken, activiteiten op te zetten, zoals een mars door hun gemeenten, een
fietstocht, een festival een fotowedstrijd, een toneelwedstrijd etc.
En ze realiseren zich dat het uitmaakt wat ze doen. Dat hun
bijdrage aan deze universeel humanistische constructie heel
speciaal kan zijn.

Voorbereidings bijeenkomst van de Mars
in Chili

PROMOTIE TEAM
GESTART
Op een mooie, heldere dag werd de eerste bijeenkomst
van het promotie team van de Wereld Mars gehouden
in Manantiales Park, met 80 deelnemers. De bijeenkomst was erg
enthousiast en zonder haast. De verschillende aspecten werden
bekeken en er werd bepaals wie welke taak binnen het team op
zich zou nemen. Het overheersende gevoel was “dat dit met kracht
zal voortgaan en zolang er meer mensen bij betrokken raken, zal
niks het kunnen stoppen.”
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WORLD MARCH WEBS

INTERNATIONAL WEB:
www.marchamundial.org
WM-DOCUMENTS AND OFFICIAL MATERIALS
http://docs.marchamundial.org/
WM-CREATIVE:
http://marchamundialcreative.blogspot.com/
WM-WEEK OF CREATIVITY:
http://marxamundial.blogspot.com
WM GERMANY:
http://weltweitermarsch.twoday.net
WM ARGENTINA:
www.marchamundial.org.ar
WM Tucumán:
http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
WM Río Negro:
http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
WM BELGIUM:
http://www.worldmarch.ca/
http://lamarchemondiale.overblog.com
WM CANADA:
www.worldmarch.ca & www.marchemondiale.ca
Op Zondag 20 Juli zijn, op uitnodiging van de organisatie
WM CHILE:
World without Wars, zo'n 100 mensen uit Europa, Amerika en
www.marchamundial.cl
Afrika samengekomen in Barcelona om te oefenen voor de
WM SPAIN:
WM Valencia:
Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid.
www.marchamundialvalencia.com
WM Catalunya:
De deelnemes liepen, reizden per metro, bussen, taxi's en boten
http://marxamundial.info
WM GUINEA BISSAU:
waarmee zij de Mediterrane zee opgingen als symbool voor de
http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
route aan de andere kant van de zee. Zodoende testten zij de
WM ITALY
grote diversiteit aan reis soorten, omgevingen, culturen en routes
WM Toscana:
die kunnen opgaan in de grote Mars van 2009 waarin al deze
http://www.marciamondialetoscana.org
diversiteit samen komt in de intnetie van Vrede en GeweldloosheidWM SENEGAL:
http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
door de hele mars heen. Alle reizigers werde vergezeld door
WM SWIZERLAND:
vermakelijke en speelse activiteiten. Hiermee werd Barcelona
www.weltweiterMarsch.eu
de pionier stad die de Mars steunt en een voorbeeld die de
MM VENEZUELA:
http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
wereld uitnodigd om mee te doen.

Eerste oefening Wereld Mars
in Barcelona

Webs: www.marxamundial.blogspot.com
www.mundosinguerras.org

19 July 2008

Week van creativiteit voor
de Wereld Mars
Meer dan 80 proffesionals, voornamelijk uit Europa
verzameld door World without Wars, kwamen samen
in de week van 14 tot 20 Juli om voorstellen te bestuderen
en een campange te ontwerpen voor de lancering van de
Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid. Door samenwerking en internet connectie met andere plekken op de
wereld, was het mogelijk om vorm te geven aan het startsein
van de Wereld Mars. Voor het stimuleren van initiatieven en
doorgaande uitwisseling is er het blog van het creatieve team:
http://marchamundialcreative.blogspot.com
http://marxamundial.blogspot.com
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WORLD WITHOUT WARS WEBS
WEB INTERNACIONAL
www.mundosinguerras.org
WWW GERMANY
http://www.weltohnekriege.humanista.eu
WWW ARGENTINA
www.mundosinguerras.net
WWW BOLIVIA
www.msgbolivia.org
WWW CHILE
www.mundosinguerras.cl
WWW ECUADOR
http://www.mundosinguerras.ec
WWW SPAIN
www.mundosinguerras.es
WWW Andalucía
http://www.msgandalucia.blogspot.com
WWW Canarias
http://www.msgcanarias.org
WWW Catalunya
http://monsensegueres.org
WWW Lugo
http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
WWW Tenerife
http://msgysv.blogspot.com
WWW FRANCE
http://mondesansguerres.hautetfort.com
WWW GRECIA
www.kosmosxorispolemous.gr
WWW ITALY
www.mondosenzaguerre.org
WWW RUSSIA
www.humanismo.narod.ru
WWW SWITZERLAND
www.weltohnekrieg.ch

