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Více informací o akcích, připravovaných na 2. říjen po 
celém světě, najdete na webových stránkách Světa 
bez válek v různých zemích:

Argentina www.mundosinguerras.net

Belgie www.mondesansguerre.be

Bolívie www.msgbolivia.org

Chile www.mundosinguerras.cl

Česká republika www.svetbezvalek.cz

Ekvádor www.mundosinguerras.ec

Francie www.mondesansguerres.org

Indie www.worldwithoutwars.in

Itálie www.mondosenzaguerre.org

Kanada www.worldwithoutwars.ca 

Maďarsko www.haborunelkulivilag.hu

Německo www.mundosinguerrasmdp.org.ar

Rusko www.humanismo.narod.ru

Řecko www.kosmosxorispolemous.gr

Španělsko www.mundosinguerras.es

Švýcarsko www.weltohnekrieg.ch
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2. říjen:  
Mezinárodní den nenásilí

V červnu 2007 Valné shromáždění Organizace spo-
jených národů rozhodlo ustanovit 2. říjen Mezi-
národním dnem nenásilí. Tento den byl zvolen jako 
vzpomínka na výročí narození Mahátmy Gándhího, 
indického vůdce, který pomohl Indii k nezávislos-
ti a inspiroval hnutí za občanská práva a svobodu 
napříč světem. Jak Gándhí řekl: „Nenásilí je největší 
silou, kterou má lidstvo k dispozici. Je mocnější než 
nejmocnější ničivá zbraň vymyšlená důvtipem člověka.“

Světový pochod za mír a nenásilí

Od té doby, co byl 2. říjen vyhlášen Mezinárodním dnem nenásilí, Svět bez válek 
a další humanistické organizace uskutečnily mnoho akcí po celém světě. V roce 
2009 v tento den začala historická cesta kolem celého světa, která měla vyzvat 
světové vůdce, aby okamžitě odstranili jaderné zbraně a začali postupně snižovat 
počty zbraní konvenčních.

První výročí startu Světového pochodu za mír a nenásilí bude letos 2. října 
připomenuto akcemi po celém světě, organizovanými Světem bez válek, a to včetně 
představení knihy Světového pochodu, která graficky dokumentuje 94 dní tohoto 
výjimečného dobrodružství.

Význam nenásilí v současném světě 

Jak řekl Silo, zakladatel Humanistického hnutí a in-
spirace za Světovým pochodem, během summitu 
držitelů Nobelových cen míru v Berlíně 11. listopadu 
2009: „Je nutné zvýšit povědomí o aktivním nenásilí, které 
nám umožňuje odmítnout nejen fyzické násilí, ale všechny 
formy násilí, jako je ekonomické, rasové, psychologické, 
náboženské a sexuální. Samozřejmě doufáme, že tato nová 
myšlenka může inspirovat a zakořenit v sociálních struk-
turách a otevřít tak cestu k budoucnosti univerzálního lid-
ského národa. Co se nás týká, budeme se snažit všemi silami, 
aby v našem společenském prostředí zaujala platné místo 
témata míru a nenásilí, a je jasné, že přijde čas, kdy to vyvo-
lá reakce jak jednotlivců, tak i mas. Tehdy nastane v našem 
světě radikální změna.“
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Argentina

Tisíc jeřábů za mír
Tucumán | V pátek 6. srpna, v den výročí výbu-
chu první atomové bomby, jsme vzdali hold 
obětem japonské Hirošimy vyvěšením tisíců 
origami jeřábů, vytvořených renomovanými 
japonskými autory.

Představila se lidová taneční skupina s ty-
pickými argentinskými tanci, skupina dětí 
namalovala a vystavila svá díla a zájemci se 
mohli naučit, jak skládat origami. 

Předsedkyně italské komunity v kraji 
Lazio, místní mladá folklorní úmělkyně No-
emí Conde, položila na památku obětem 
květinový věnec. 

Maria Belen Aguirre vyprávěla příběh „Tisíc 
jeřábů“ od Elsa Bornemanna. Norma Gomez 
a Maria Teresa Porcel hostily událost, Moses 
Zelaya detailně pohovořil o současné situaci 
válečných konfliktů.

Na závěr se návštěvníci zúčastnili emo-
cionální „Mírové ceremonie“, organizované 
Silviem Soriou ze Silova poselství. Se za-
pálenými svíčkami tak lidé vyjádřili svá 
nejhlubší přání.

Fotografie Daniel Burgos.

Portugalsko

Rok origami za mír
Santo Amaro – Lagos/Algarve | Na závěr Roku 
origami workshopů se spoluorganizátoři 
rozhodli připojit k aktivitám 6. srpna a vy-
pustit jeden tisíc malých papírových jeřábů 
připojených k malým balónům. 

Během celého roku se děti dozvídaly o historii 
jeřábů a jejich významu, naučily se je vyrábět 
a rozhodly se připomenout si 65. výročí vý-
buchu atomové bomby v Hirošimě a vykonat 
tuto společnou žádost na jasně modré ob-
loze za mír ve světě, za solidaritu, lásku, 
přátelství, štěstí a zdraví.

Stavění mostů pro mír
Porto | 6. srpen jsme oslavili jako den, kdy 
vystavíme mosty mezi lidmi. Požádali jsme 
o spolupráci různé obchody, restaurace, ka-
várny a knihovny, které svým zákazníkům 
nabídly origami jeřáby s datem 6. srpna 
a žádost o pomoc, aby se takový den už 
nikdy neopakoval. Na origami jsme umístili 
e-mailovou adresu Světa bez válek v Portu-
galsku, aby nás lidé, kteří se o tuto proble-
matiku zajímají, mohli kontaktovat.

6. srpen, 65. výročí prvního použití atomové bomby

Itálie

Zvuky Země bez válek
Řím – 23. červenec | Hudební akce pořádaná 
Světem bez válek a násilí ve spolupráci 
se skupinami Eufonicka a Kruh umělců 
v rámci celostátní kampaně “Odstraňme 
jadernou hrozbu”, doplněná video-projek-
cí, informačními stánky a sběrem podpisů 
pod petici. 

Během akce vystoupilo pět hudebních a di-
vadelní skupin. Zúčastnilo se na 1 000 lidí 
a spolu se stovkou podpisů bylo nasbíráno 
600 eur pro financování kampaně.

Ceremonie luceren za Hirošimu 
a Nagasaki
Miláno – 5. srpen | K uctění památky obětí 
atomové bomby z roku 1945 se v Milánu 
konala tradiční ceremonie luceren, hluboce 
kolektivně procítěná.

Pohlednice z Černobylu
Salò, Brescia | Akce, pořádaná v červenci ve 
spolupráci s Greenpeace, Associated Press 
a vydavatelstím Airone-Cairo. 24 let po ja-
derné katastrofě jsme se snažili zjistit, co se 
stalo lidem, žijícím v postižené oblasti.

Setkání: 
 „Jaderné nebo ne-jaderné“
Brescia - 15. červen | Na akci promluvili Gi-
anni Lannes (investigativní novinář, který 
vyšetřuje obchodování s toxickým odpa-
dem ve středomořském regionu) a Piero P. 
Giorgi (biolog, zakladatel kurzu o míru na 
univerzitě Queesland v Austrálii). 

Více informací: www.mondosenzaguerre.org
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Korfu: Prázdniny a setkání – 
skvělá kombinace!
Během dvaceti srpnových dní se mnoho humanistických přátel především z Itálie, 
Řecka a Španělska sjelo na krásný ostrov Korfu, kde měli šanci zkombinovat dovo-
lenou se zajímavými aktivitami Světa bez válek. Humanistický kemp se konal 
v letovisku Roda a byl organizován řeckými členy Světa bez válek. Hlavní události 
proběhly ve třech dnech – od 18. do 20. srpna. Myšlenkou bylo využít tuto příležitost 
k vytvoření nového základního týmu Světa bez válek na Korfu a zároveň i vytvořit 
prostor pro diskuzi mezi aktivisty ze středomořských zemí.

A tak to bylo; první den jsme zorganizovali tiskovou konferenci za přítomnosti 
všech místních médií, která se týkala současné situace a návrhů Světa bez válek. 
Účast Rafaela de la Rubii zvýšila zájem novinářů a následující den vedla k patnácti-
minutovému rozhovoru v největší televizní stanici na Korfu.

Druhý den byl věnovaný představení se místní komunitě. Povedlo se vytvořit první 
tým na Korfu, orientující se převážně na témata vzdělání a nenásilí. Je třeba zmínit, 
že prezentace nesla jméno „Jiný svět je možný“ a byla organizována ve spolupráci 
s místním městským úřadem.

Na závěr, 20. srpna, proběhlo zajímavé diskuzní setkání členů Světa bez válek, 
s účastí nově vzniklého místního týmu. Kromě sdílení zkušeností z různých typů 
aktivit ve středomořské oblasti jsme zdůrazňovali myšlenku propojení místních 
a národních aktivit za účelem možného spuštění regionální kampaně v blízké době. 
To vychází z potřeby šířit informace ve středomořském regionu. Mluvilo se také 
o tom, jak vytvořit týmy v ostatních středomořských zemích, kde Svět bez válek 
ještě nemá zastoupení.

Mozambik

Během čtyř dní se Svět bez válek v Mozambi-
ku vydal do ulic, aby se věnoval delikátnímu 
tématu mozambické společnosti: státní vlaj-
ka je totiž jedinou vlajkou na světě, která zo-
brazuje střelnou zbraň moderního typu. Ini-
ciativa probíhala o víkendu před 6. srpnem, 
takže jsme lidi informovali také o 65. výročí 
hirošimské bomby.

Zbraň na vlajce je ruská AK-47, kterou v Mo-
zambiku používá jak policie, tak nejrůznější 
kriminální živly. Cílem aktivity bylo popoví-
dat si s lidmi o tom, co si o umístění zbraně 
na vlajce myslí.

Krátký dotazník ukázal, že velká většina 
lidí ví, že zbraň symbolizuje boj za národní 
nezávislost, a myslí si, že je dobré, že je na 
vlajce umístěna. Výsledky dotazníku byly 
vyhodnoceny na každoměsíčním Dni osobní 
práce, kde bylo také naplánováno, jak s touto 
aktivitou dále pokračovat.

Nezvyklá kombinace záležitosti národní po-
vahy s informacemi o někdy „vzdáleném“ 
problému jaderných zbraní byla lidmi dobře 
přijata a mnoho z nich se zaregistrovalo, aby 
o Světě bez válek zjistili více informací.

Pozici Světa bez válek k Ozbrojeným silám můžete 
najít v jednom z našich oficiálním materiálů: Silo – 
Sebrané spisy, svazek I., 8. Dopis mým přátelům.
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Rodí se světové nenásilné myšlení
Koncem dvacátého století několik expertů na sociologii, antropologii a filosofii 
poukázalo na to, že globalizace podporuje proces rozpadu společenských, kulturních 
a mentálních struktur. Mluvili o národních, kulturních a náboženských konfliktech, 
které se v jednadvacátém století stanou nevyhnutelnými.

V současnosti se nacházíme v období všeobecných konfrontací. Konflikty a další pro-
blémy se neobjevují pouze mezi národy, kulturami a vyznáními. Vyskytují se mezi 
jednotlivci; v jejich hlavách a srdcích. Stovky milionů lidí v „rozvinutých zemích“  
každodenně konzumují všemožné typy psychotropních látek, které ovlivňují jejich 
chování a jejich myšlení, což jim pomáhá i nadále fungovat v nelidském prostředí. 

Mezitím je v „rozvojových regionech“ pácháno násilí rukou nelidského sytému, 
který  podporuje války, chudobu, nezaměstnanost, korupci, diskriminaci a teroris-
mus. Toto násilí postihuje každý den stále více lidí. Miliardy lidí musí žít v neustálé 
nejistotě. Kromě toho tito lidé rovněž prožívají katastrofické změny klimatu a jejich 
následky: záplavy, obrovské lesní požáry, extrémní teplotní podmínky, apod.

Je zřejmé, že současná doba není lehká. Zdá se, že šance, že lidé budou jednoho dne 
žít v míru a nenásilí, jsou pochybné. Ale přítomnost není zcela bezútěšná. Během 
Světového pochodu za mír a nenásilí jsme sledovali, jak se v různých kulturách 
a oblastech planety mění myšlení, cítili jsme, že se chystá velká změna. Během akcí, 
které probíhaly v různých zeměpisných šířkách, jsme viděli statisíce lidí, nakažlivě 
nadšených snahou o vytvoření nenásilného světa.

V průběhu Světového pochodu jsme viděli a slyšeli zájem nové generace o mír a ne-
násilí. Při pochodu Asií jsme byli svědky toho, jak studenti na Filipínách vytvořili 
největší živý symbol míru na světě. Byli jsme inspirováni stovkami workshopů o ne-
násilí nabízených ve školách po celém světě. Užasli jsme nad mohutnými pochody 
v Turecku, na Balkáně a v Jižní Americe, nad koncerty, výstavami, písněmi a tan-
cem mladých lidí, stejně jako nad dalšími symboly míru a nenásilí, vytvořenými 
tisíci mladých Kanaďanů a Jihoameričanů. Cítili jsme, že změna k míru a nenásilí 
je požadována rovněž mladými lidmi v Africe. Více než kdy jindy jsme pozorovali 
novou generaci růst a rozvíjet se v globální sociální a kulturní krajině. Mladí silně 
inklinují ke globálním tématům, jako je životní prostředí, nenásilí a mír. Sdílejí 
společný zájem o globální témata. 

Například patnáctiletý Pákistánec si vytváří obraz světa a kodexy jednání, které jsou 
velmi podobné mladým Američanům, Filipíncům či Haiťanům. Kulturní rozdílnost, 
jež separuje tyto mladé lidi od jejich prarodičů, je často větší, než kulturní rozdíl-
nost mezi nimi navzájem.

Jako odpověď na zájem mladých lidí o nenásilí vytvořil Světový koordinační tým 
Světa bez válek a násilí komisi, zaměřenou na téma nenásilí pro mladou generaci. 
Prvním úkolem komise bylo spustit 2. října 2010, v mezinárodní den nenásilí, na 
školách po celém světě kampaň „Act with Nonviolence”. V následujících měsících 
bude vytvořena Síť pro nenásilí ke komunikaci se školami, učiteli a studenty. Komise 
si dala za cíl 2. října získat podporu dvou set vzdělávacích institucí z různých zemí. 
Další informace o rozvoji Sítě pro nenásilí budou k dispozici v následujících týdnech.

Co je to Vzdělání  
k nenásilí? 
Kam směřujeme? Jak chceme žít? Je možné 
jednat bez násilí a omezit společenskou a 
ekonomickou nespravedlnost? Na tyto otáz-
ky se zaměřuje Vzdělání k nenásilí ve svých 
workshopech a programech. 

Vzdělání k nenásilí studuje faktory, které 
udržují osobní, mezilidské a globální násilí ve 
světě. Vzdělání k nenásilí pomáhá mladým li-
dem pochopit, jak je jejich osobní i mezilidské 
násilí spojeno s globálním násilím a naopak. 
Dává mladým lidem možnost objevit nové 
způsoby řešení problémů a konfliktů. Work-
shopy představují některé osobnosti z histo-
rie nenásilí a nástroje pro reflexi a relaxaci.  
V neposlední řadě Vzdělání k nenásilí 
nabízí různé metody, jak nenásilně měnit 
společenské, ekonomické a rasové podmínky.

Pokud si přejete, aby se vaše škola nebo univerzita 
zapojila do Sítě pro nenásilí, napište na  
info@svetbezvalek.cz, nebo se spojte přímo 
s mezinárodní koordinátorkou kampaně Anne Farrell 
(info@educationnonviolence.ca, možno komunikovat 
anglicky nebo francouzsky). 

Vzdělání  
k nenásilí


