výdaje na zbrojení za rok 2008 (miliardy amerických dolarů)

situace ve svete

rozvojová
pomoc (2008)
(mld. USD)

Podíl na
celosvětovém
zbrojení

USA 9 400

V roce 2009 se ve světě odehrávalo 365 konﬂiktů, z toho 31 vysoce
násilných a 7 válek. Ačkoli války bývají ospravedlňovány
osvobozením či humanitárními důvody, skutečné příčiny je třeba
hledat v mocenských zájmech, ziscích zbrojařských koncernů
a přístupu k nerostným zdrojům.

607
4,3 % HDP

Počet obětí aktuálních konﬂiktů přesahuje 10 milionů (nejvíce,
přes 5 milionů, si vyžádala válka v Kongu). Další miliony lidí byly
nuceny odejít z domova (přes 4 miliony uprchlíků z Iráku, 2 miliony
z Afghánistánu nebo 1,5 milionu z Konga). Často si neuvědomujeme,
že tato „čísla” představují konkrétní lidi se svými příběhy a sny.
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‹ Světové výdaje na zbrojení se
v období globální hospodářské krize
vyšplhaly na rekordních 1 400 miliard
dolarů a stále rostou. Na rozvojovou
pomoc přitom státy OECD věnovaly
pouhých 120 miliard.
‹ Ve světě je 23 000 jaderných hlavic.
Nezodpovědné zájmy jaderných
mocností a šílenství násilných skupin
s možným přístupem k jaderným
zbraním přinášejí riziko nehody, která
by mohla rozpoutat globální konﬂikt.

Více informací s odkazy na zdroje najdete na www.svetbezvalek.cz.

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995
a od té doby se rozšířila do více než třiceti zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala
první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce
organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí.
Usilujeme o:

globální jaderné odzbrojení
stažení vojsk z okupovaných území
snižování výdajů na zbrojení

tyto obrovské částky bychom raději investovali do rozvoje života

uvolnění mezinárodního napětí

uzavření mezinárodních smluv o neútočení a to, aby se státy zřekly války
jako způsobu řešení konﬂiktů

nenásilné myšlení

chceme dosáhnout toho, aby se nenásilný přístup k řešení konﬂiktů, jak na
osobní, tak na společenské úrovni, stal „normálním“; aby lidé nechali násilí
a války za sebou jako něco překonaného, podobně jako třeba středověké
mučení nebo otrokářství

Svět bez válek a násilí

info@svetbezvalek.cz | www.svetbezvalek.cz
Humanistické centrum Tyršova 1, Praha 2 | tel. 775 856 879

Vytisklo

jdi za ním

www.svetbezvalek.cz

vyber si svuj projekt

}}šíření informací

}}zpravodajství a média

Média často neinformují, nebo informují pouze povrchně,
o problematice zbrojení a válek, o mírových akcích a jiných událostech
z této oblasti. Zjisti, jaká je skutečnost.

Vytváříme vlastní média jako způsob, jak
informovat o událostech a aktivitách, které
v běžných médiích nemají prostor.

Sleduj web, rozšiřuj informace e-mailem, na facebooku, po známých,
rozšiřuj materiály (letáčky do klubů, do škol)...

Přidej se do týmu, který vytváří naše webové
zpravodajství a spolupracuje s mezinárodní
tiskovou agenturou Pressenza. Překládej, pomoz
vyhledávat informace nebo piš vlastní články.

}}besedy na školách
Domluv besedu na škole, kam chodíš, nebo se kterou jsi v kontaktu.
K promítnutí máme zajímavá videa a zajímají nás názory studentů.
Opravdu :-)

}}charta za svět bez násilí

}}akce nebo projekt
› Držitelka Nobelovy ceny míru Máiread
Corrigan-Maguire vítá delegaci Světového
pochodu na konferenci držitelů NC v Berlíně.

Uspořádej akci – infostánek, seminář, happening,
koncert, divadelní představení, výstavu,
promítání, besedu, sportovní utkání, živý symbol
nenásilí nebo míru, freeze... cokoliv tě napadne :-)

› Dvoukilometrové Mírové graffiti
v Chile se zapsalo do knihy rekordů.

Z rukou držitelů Nobelovy ceny míru jsme převzali
Chartu za svět bez násilí, kterou šíříme mezi
osobnosti, organizace a instituce. Jejich podpora
pomůže zesílit hlas volající po nenásilném světě.

› Několik tisíc mladých lidí v Budapešti
vytvořilo živý symbol nenásilí.

}}vlastní tým
Po celém světě vytváříme síť lidí za svět bez válek.
Založ skupinku (ve svém městě, na škole apod.),
začněte se pravidelně scházet, zapojte se do
rozjetých aktivit nebo vymýšlejte vlastní.

Oslov organizace, školy nebo známé osobnosti
v okolí, aby se připojily k žádosti za svět bez násilí.

‹ Více než 7 000 lidí na Mírparty na Václaváku v rámci Světového pochodu.
Na podporu míru a nenásilí vystoupili mimo jiné také finalisté SuperStar nebo
Harlem Ghospel Choir. Foto © PhotoPrague.net

V rámci Světa bez válek a násilí běží spousta
projektů po celém světě, které se týkají různých
oblastí - informační, vzdělávací, kulturní atd.
Přidej se k některému z nich, nebo vymysli vlastní.

aktuální kampaně, další nápady
a způsoby, jak se zapojit, najdeš na
› Světový pochod v italském Milánu.
Foto © ShootForChange.net

› Světový pochod za mír a nenásilí podpořili
mezi jinými i studenti Hotelové školy Třebíč.

www.svetbezvalek.cz

