Varför denna marsch?

Vilka deltar?

Vad kommer att hända?

Därför att vi kan få slut på världssvälten
med endast 10% av vad världens vapen
kostar. Tänk dig hur livet kunde se ut om 3050% av världens militärbudget kunde
användas till att förbättra människors liv i
stället för förstörelse!
Därför att genom att utrota krig och våld
betyder det att vi lämnar mänsklighetens
förhistoria bakom oss och tar ett
jättekliv framåt i evolutionen av vår art.
Därför att vi stöds av rösterna från så
oändligt många krigshärjade
generationer som gått före oss. Ekot av
deras röster ljuder fortfarande genom
världen där väpnade konflikter lämnar sina
ohyggliga minnen av döda, försvunna,
invalidiserade och hemlösa.
Därför att "en värld utan krig" är en
vision som öppnar upp framtiden och
blir verklig i varje hörn av världen för att
skapa dialog i stället för krig.
Tiden har kommit för dem som inte
har någon röst! Ur förtvivlan och nöd
kräver miljoner människor ett slut på
krig och våld.
Vi kan göra detta möjligt genom att ena
alla pacifistiska krafter och aktivt icke-våld
över hela världen.

Initiativet till marschen har tagits av den
internationella organisationen "Värld utan
krig" ("World Without Wars") som har varit
verksam inom pacifism och ickevåldsområdet i 15 år.
Världsmarschen kommer att skapas och
utformas av alla som deltar. Den är öppen
för alla enskilda, organisationer, kollektiv,
grupper, politiska partier, företag, osv. Alla
som delar samma önskan. Detta är inte ett
slutet projekt. I stället är det en resa som
kommer att berikas av olika initiativ.

I varje stad och samhälle där marschen
passerar ska möten, festivaler,
konferenser, och annat - sport, kultur,
underhållning, utbildning, m.m.,
arrangeras, helt beroende på var och ens
kreativitet. Redan nu har hundratals
aktiviteter kommit igång.

När?

Denna inbjudan är riktad till alla och
envar och alla kan fritt delta. Var än
marschen går, ska den lokala
befolkningen ha möjlighet att bidra
med sin kreativitet i ett stort spektrum
aktiviteter.
Det finns rum för allt som fantasin kan skapa.
Möjligheterna att delta är många och olika
- även att delta virtuellt på Internet.
Detta är en marsch av och för folk, med
hopp om att nå de flesta av världens folk.
Därför önskar vi att massmedia ska sprida
information om den runt världen.

Världsmarschen kommer att starta på
Nya Zeeland den 2 oktober 2009,
Gandhis födelsedag, av FN deklarerad som
den internationella dagen för icke-våld.
Den kommer att avslutas i Anderna
(Punta de Vacas, i Aconcagua i
Argentina) den 2 januari 2010.
Marschen kommer att pågå i 90 dagar, en
tre månader lång resa. Den kommer att
passera genom alla klimatzoner och alla
årstider, från het sommar i tropikerna och
öknen till den sibiriska vintern.

Samordning Sverige: Stockholm
macru09@gmail.com
k_kyanos@hotmail.com
simoro9@hotmail.com
Norrköping
ivga25@yahoo.se
www.theworldmarch.org
World Without Wars International: www.mundosinguerras.org
Argentina: www.marchamundial.org.ar
Australien: www.peacebound.org
Bangladesh: www.bdworldmarch.com
Brasilien: http://marchamundial2010.ning.com
Chile: www.marchamundial.cl
Colombia: www.marchamundialcolombia.org
Danmark: www.verdensmarch.dk
Ecuador: www.marchamundialecuador.com
Filippinerna: www.martsamundo.net

Vad är syftet med det hela?
Syftet är att fördöma den oerhört farliga
situationen i världen som leder oss
närmare och närmare ett
kärnvapenkrig, som skulle vara den
största katastrofen i mänsklighetens
historia.
Att ge världens majoritet av
världsmedborgare en röst för fred. Trots
att majoriteten av arten människan är
emot vapenkapplöpning, skickar vi
inte ett enat budskap. I stället låter vi
oss manipuleras av en mäktig
minoritet och lider av följderna. Tiden
har kommit att stå samman och visa
vårt motstånd.
Förena er med en mängd av andra
och skicka ett klart budskap, och er
röst kommer att höras!
För att uppnå:
- Global kärnvapenavrustning.
- Omedelbart tillbakadragande av
militärstyrkor från ockuperade områden.
- Gradvis nedrustning av konventionella vapen.
- Undertecknande av icke-aggressionsavtal
mellan länder.
- Regeringars avsägande av krig som
lösning på konflikter.
Att påvisa många andra former av våld
(ekonomiskt, rasistiskt, sexuellt, religiöst...)
som är dolt eller förklätt av förövarna; att visa
på en väg så att de som lider kan bli hörda.
Att skapa en global medvetenhet på
samma sätt som det gjorts med
klimathotet - om vikten av att fördöma all
form av våld och verka för verklig fred.

Förenta Staterna: www.worldmarchusa.net
Frankrike: www.marchemondiale.fr
Grekland: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea-Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Indien: www.harmaonymarch.org - www.harmonymarch.net
Italien: www.marciamondiale.org
Kanada: www.worldmarch.ca
Mexiko: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestina-Israel: http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com
Portugal: http://marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Storbritannien: http://worldmarch-uk.blogspot.com
Ryska Federationen: www.humanismo.narod.ru
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Schweiz: http://weltweitermarsch.twoday.net
Spanien: www.marchamundial.es
Tyskland: http://weltweitermarsch.twoday.net
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
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Världsmarschen
för fred och
icke-våld
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“Så att miljoner röster som
längtar efter fred kan höras
då de kallar på slutet på krig
och alla former av våld."
Vi uppmanar enskilda
personer och organisationer,
institutioner, kollektiv,
grupper, politiska partier
och företag att gå med oss
och stödja denna stora
världsmarsch för fred och
icke-våld!
Detta är den första marschen
som går runt hela jorden och
kräver ett slut på krig och
kärnvapen samt slut på alla
former av våld.
Syftet med Marschen är:
- Global kärnvapenavrustning
- Omedelbart tillbakadragande
av militärstyrkor från
ockuperade områden
- Gradvis nedrustning av
konventionella vapen
- Undertecknande av ickeaggressionsavtal mellan länder
- Regeringars avsägande av
krig som lösning på konflikter
Erkänna och glädjas åt den
fantastiska mångfald som
jordens folk och olika kulturer
utgör.
Förena alla folks olika viljor
för att få slut på krigets gissel.
Skapa en världsomfattande
medvetenhet som fördömer
all form av våld (fysiskt,
psykiskt, rasmässigt, religiöst,
ekonomiskt, sexuellt) som
idag är så spritt och accepterat
av olika samhällen över hela
världen.
Ett globalt medvetande som
fördömer allt våld överallt.
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Världsmarschen för fred och icke-våld

VÄRLDSMARSCHEN - ANTAL/FAKTA
KONTINENTER: 6
LÄNDER: 90
STRÄCKA: 160.000 km
TID: 90 dagar
TRANSPORT:
40 tågresor, inkluderat
Transsibiriska järnvägen.
100 resor till lands (fyrhjulsdrivna,
bussar, bilar, motorcyklar, cyklar,
m.m.), inkluderat sträckor från Paris
till Dakar och från Nord- till
Sydamerika via Anderna.
14 resor med flyg.
25 resor till havs (skepp, skutor,
kanoter, m.m.)
MEDLEMMAR I BASGRUPPEN: 50 personer.
SAMVERKANDE ORGANISATIONER: 500
SAMARBETSORGANISATIONER: 3000
BESÖK HOS REGERINGAR OCH POLITISKA
REPRESENTANTER: 100
BESÖK VID RELIGIÖSA INRÄTTNINGAR: 25
ANTAL DELTAGARE I MARSCHEN: 1 miljon.
VIRTUELLA DELTAGARE: 10 miljoner.
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DE AMERIKANSKA KONTINENTERNA:
Argentina, Bolivia, Brasilien,
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Kanada, Chile, Colombia, Costa
Rica, Dominikanska Republiken,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Mexiko,
Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Förenta Staterna, Venezuela.

ANTARKTIS
Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sverige, Schweiz, Turkiet,
Storbritannien.

EUROPA:
Österrike, Belgien, BosnienHerzegovina, Vitryssland,
Kroatien, Tjeckien, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Holland, Ungern, Island,
Italien, Luxemburg, Polen,
Portugal, Ryska Federationen,

AFRIKA:
Algeriet, Benin, Burkina Faso,
Egypten, Gambia, Ghana, GuineaBissau, Guinea Conakry,
Elfenbenskusten, Mali,
Mauritanien, Marocko,
Mocambique, Senegal, Togo.

ASIATISKA KONTINENTEN:
Bangladesh, Kina, Indien,
Israel, Mongoliet, Nepal,
Nord Korea, Pakistan,
Ryska Federationen,
Syd Korea, Turkiet.

OCEANIEN OCH OSTASIEN:
Australien, Japan, Nya Zeeland,
Papua Nya Guinea, Filippinerna.
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