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» 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

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

tyto obrovské částky bychom raději investovali do
rozvoje života
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Pravidelné schůzky každé úterý v 19h
Humanistické centrum Tyršova 1, Praha 2
info@svetbezvalek.cz, tel. 775 856 879
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Usilujeme o:

Svět bez válek a násilí

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

Svět bez válek a násilí

Usilujeme o:

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.
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