Maailmankulkue

Rauhan ja
Väkivallattomuuden
puolesta
2. lokakuuta 2009 - 2. tammikuuta 2010

“Jotta miljoonien rauhaa
kaipaavien äänet tulisivat
kuulluiksi. Kutsu sotien
ja kaikkien väkivallan
muotojen lopettamiseen.”

Kutsumme yksilöitä sekä
järjestöjä, laitoksia, yhteisöjä,
ryhmiä, poliittisia puolueita ja
yrityksiä liittymään ja tukemaan
tätä suurta Maailmankulkuetta
Rauhan ja Väkivallattomuuden
Puolesta.
Tämä on ensimmäinen
koko maailman kattava
rauhankulkue, joka vaatii
loppua sodille, ydinaseille ja
kaikenlaiselle väkivallalle.
Kulkueen tarkoituksena on:
•
Saada aikaan ydinaseiden
tuhoaminen ja muiden aseiden
asteittainen vähentäminen.
•
Juhlia Maan moninaisten
kulttuurien ja kansojen parhaita
ominaisuuksia.
•
Yhdistää ihmisten tahdot
kaikkialla sotien lopettamiseksi.
•
Luoda maailmanlaajuinen
sosiaalinen omatunto, joka
tuomitsee kaikki väkivallan
muodot (ruumiilliset, henkiset,
rodulliset, uskonnolliset,
taloudelliset, seksuaaliset),
joita tällä hetkellä harjoitetaan
kovin laajalti ja joille löytyy
yhteiskunnallista hyväksyntää
kaikkialla.

Maailmanlaajuinen omatunto,
joka tuomitsee väkivallan
kokonaisvaltaisesti

Maailmankulkue Rauhan ja V
www.rauhankulkue.net
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4La Marcha Mundial comenzará en
Nueva Zelanda el 2 de octubre de
vuodenaikaa

2009, día aniversario del nacimiento
de Gandhi y declarado por la
Naciones Unidas día Internacional
de la No-Violencia. Finalizará en la
Punta de Vacas,
cordillera de Los Andes, en Punta de
Argentiina
Vacas al pie del Monte Acongagua
2.1.2010
el 2 de enero de 2010
Durante estos 90 días, pasará
por más de 80 (¿?) países y 100
ciudades, en los cinco continentes.
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americana y la asiática, ambas de
casi un mes.
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tahot - järjestöjä,
kouluja, yliopistoja, kuntia, valtioita,
tiedotusvälineitä, henkisiä keskuksia,
julkisuuden henkilöitä, jne. - osallistuvat
kulkueen ja tapahtumien järjestämiseen
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Miksi?
Koska voimme tehdä lopun nälästä
koko maailmassa jo kymmenellä
prosentilla siitä rahasummasta,
joka nyt käytetään asevarusteluun.
Mitä tapahtuisi, jos käyttäisimme
30-50% aseistamisvaroista ihmisten
hyvinvoinnin lisäämiseen sen
tuhoamisen sijaan?
Koska sotien ja väkivallan hävittäminen
tarkoittaa ihmiskunnan esihistorian
lopullista päättymistä ja valtavaa
kehitysloikkaa, johon koko ihmiskunta
osallistuu.
Koska tässä pyrkimyksessä
seuranamme ovat ne sadat tuhannet
sodista kärsineet sukupolvet,
joiden valitus kaikuu edelleen koko
maailmassa, kun asetaistelut jättävät
jälkeensä kuolinuhreja, kadonneita,
vammautuneita, pakolaisia ja
siirtolaisia.

rauhanaatteen ja väkivallattomuuden
puolesta.
Mutta Maailmankulkueen rakentaa
jokainen osallistuja. Kulkue on avoin
kaikille henkilöille, järjestöille, yhteisöille,
ryhmille, poliittisille puolueille, yhtiöille
jne. jotka tukevat kulkueen tavoitteita.
Tämä ei siis ole mikään suljetun piirin
suunnitelma, vaan matka, joka rikastuu
jokaisen uuden aloitteen myötä.
Siksi tämä on kutsu osallistua vapaasti,
kutsu kaikille ja kenelle tahansa.
Siten kaikkialla, missä kulkue matkaa,
paikalliset ihmiset voivat antaa luovan
panoksensa moninaisen toiminnan
suuressa yhtymisessä. Tilaa on kaikelle,

Koska “maailma ilman sotia”
on vaatimus, joka vapauttaa
moninaiset mahdollisuudet
toteutumaan eri puolilla
maailmaa, kun väkivalta
korvataan keskustelulla.

Kulkue kestää 90 päivää, kolme
pitkää kuukautta matkalla. Se kulkee
läpi kaikkien ilmastotyyppien ja
vuodenaikojen, tropiikin ja autiomaitten
kuumasta kesästä Siperian talveen.

Kuka osallistuu?
Aloitteentekijänä on “Maailma Ilman
Sotia”, kansainvälinen järjestö, joka on
työskennellyt viimeisen 15 vuoden ajan

Esitämme vastalauseen nykyiselle
vaaralliselle maailmantilanteelle
– tilanteelle, joka on johtamassa
yhä lähemmäs ydinsotaa, joka olisi
ihmiskunnan historian suurin katastrofi,
umpikuja.
Annamme äänen maailman
kansalaisten enemmistölle, joka tahtoo
rauhaa. Vaikka suurin osa ihmiskunnasta
vastustaa kilpavarustelua, emme
ole tuoneet tätä mielipidettä
esiin yhdessä. Sen sijaan olemme
antaneet valtaapitävän vähemmistön
manipuloida mielipiteitämme
ja kärsimme tuon huijauksen
seurauksista. On tullut aika
yhdistää voimat ja nousta
vastarintaan.

Saadaksemme
aikaan: ydinaseitten
hävittämisen; muitten
aseitten asteittaisen ja
suhteellisen vähentämisen;
hyökkäämättömyyssopimusten kirjoittamisen maitten
välille; ja sen, että hallitukset
hylkäisivät sodan käyttämisen
ristiriitojen ratkaisukeinona.

Miljoonat ihmiset toivovat
loppua sodille ja väkivallalle.
Yhdistämällä kaikki maailman
rauhanaatteen ja aktiivisen
väkivallattomuuden voimat, voimme
saada sen tapahtumaan.

Maailmankulkue alkaa Uudesta
Seelannista toisena lokakuuta
2009, Mahatma Gandhin syntymän
vuosipäivänä, jonka Yhdistyneet
Kansakunnat on julistanut
Kansainväliseksi Väkivallattomuuden
Päiväksi. Kulkue päättyy Andien
vuoristoon, Aconcagua-vuoren juurella
sijaitsevaan Punta de Vacasin puistoon,
toisena tammikuuta 2010.

Mihin pyrimme?

Liity moniin muihin, jotta
yhdessä lähetämme
selkeän viestin, ja äänesi
pääsee kuuluville!

Maan hiljaisten on aika saada
äänensä kuuluville!

Milloin?

aloitteensa mukaisesti. Tällä hetkellä
jo satojen tapahtumien järjestelyt ovat
alkaneet.

mitä mielikuvitus kykenee loihtimaan.
Osallistumismuotoja on monenlaisia,
ja myös virtuaalinen osallistuminen
kulkueeseen internetin kautta tulee
olemaan mahdollista.
Tämä kulkue on ihmisten ihmisille
tekemä ja toivomme sen saavuttavan
maailman väestön enemmistön.
Tämän vuoksi kehotamme kaikkia
tiedotusvälineitä levittämään sanaa
tästä Rauhan ja Väkivallattomuuden
edistämiseksi tehtävästä
maailmankiertueesta.

Paljastaaksemme monia muita
väkivallan muotoja (taloudellisia,
rodullisia, seksuaalisia, uskonnollisia, ...)
jotka ovat tekijöittensä piilottamia tai
naamioimia, ja antaaksemme sellaisesta
väkivallasta kärsiville tilaisuuden tulla
kuulluksi.
Luodaksemme tietoisuutta maailman
mittakaavassa – kuten on jo tapahtunut
ympäristöaatteen suhteen – kiireisestä
tarpeesta paheksua ja hylätä
kaikenlaiset väkivallan muodot ja saada
aikaa todellinen Rauha.

Mitä tapahtuu?
Jokaisessa kaupungissa, jossa Kulkue
vierailee, paikalliset asukkaat ja ryhmät
järjestävät keskusteluja, konferensseja
ja tapahtumia (urheilutapahtumia,
kulttuuritapahtumia, sosiaalisia
tapahtumia, jne.) oman luovan

www.rauhankulkue.net
worldmarchforpeace.org

