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 האלימות הושקה במהלך הסימפוזיון של המרכז העולמי –הצעידה העולמית למען השלום ואי 
 לנובמבר 15 -ב) ארגנטינה( בפונטה דה ואקס –" חשיבהללימוד ופארקים "ללימודים הומניסטיים ב

2008. 
 

אשר מאופיין , מנסה ליצור תודעה כנגד המצב העולמי המסוכן שבו אנחנו נמצאיםצעידה זאת 
 .ובכיבוש צבאי אלים של שטחים במרוץ החימוש, באפשרות הגבוהה לעימות גרעיני

 
ידי אחד הארגונים על  נועה ההומניסטיתהתהמושקת על ידי , חברתי ללא תקדימיםזוהי הצעה לגיוס 

  .עולם ללא מלחמות: שלה
 

, בחודשים מועטים היא זכתה לתמיכתם של אלפי אנשים. צעה הראשונית התפתחה במהירותהה
התרבות , מים בתחומי המדעים"אח, מוסדות שונים, ארגונים פציפיסטיים ומתנגדים לאלימות

נתנה השראה לכמות גדולה מאד של יוזמות היא גם . הרגישים לדחיפות הנושא כיום, והפוליטיקה
תופעה אנושית הגדלה  במהירות כשזה הופך ל, ה מדינותביותר ממא, שונות
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 המצב נכון להיום
 

, בעימותים בין תרבויות, המאופיין בעוני באזורים מורחבים, אנחנו עדים למצב קריטי בכל העולם
קיימים . ההחיים היום יומיים של חלקים גדולים של האוכלוסייהפליה אשר מזהמים את באלימות וב

ומתווסף לכך , משבר עמוק בשיטה הפיננסית הבינלאומית, עימותים צבאיים במספר רב של מקומות
, זהו רגע מסובך מאד. שמהווה את הבעיה הדחופה ביותר ברגעים אלה, כיום איום גרעיני ההולך וגדל

מדינות בעלות היכולת הגרעינית ולשיגעון של קבוצות אלימות בעלות לאינטרסים חסרי האחריות של ה
יש להוסיף את הסיכון לתאונה שיכולה להסתיים בעימות , גישה אפשרית לחומר גרעיני מעטי עוצמה

 .הרסני
 

אנחנו בפני כישלון עולמי של שיטה שאופן הפעולה שלה , אזוריים פרטנייםזהו לא חיבור של משברים 
  . והערך המרכזי שלה היא הכסף,היא האלימות

 
 ההצעות של הצעדה העולמית

 
 :כשאנחנו דורשים, עלינו להתגבר על האלימות היום, למנוע אסון גרעיני בעתיתבכדי 

 
 , את פירוק הנשק הגרעיני בעולם •
 ,כובשים מהשטחים הכבושים את הנסיגה המיידית של הכוחות ה •
 ,י את הצמצום הפרוגרסיבי והפרופורציוני של הנשק הקונבנציונאל •
  את החתימה של הסכמי אי אלימות בין מדינות ו •
 . את הוויתור מצד הממשלות לשימוש במלחמות כדרך לפתור סכסוכים •
 

-אבל יש גם צורך להעיר את המודעות לאי. הדבר הדחוף הוא ליצור תודעה לשלום ולצמצום הנשק
, כלכלית(אלא גם כל סוג של אלימות ,  שתאפשר לנו לדחות לא רק את האלימות הפיזית,אלימות
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לגעת במבנים אותה רגישות חדשה תוכל להשתקע ו). 'וכו, מינית, דתית, פסיכולוגית, גזענית
 . האוניברסאלית העתידיתתכשהיא פותחת את הדרך לאומה ההומאני, החברתיים

 
 .אי אפשר לחיות בחופש כשהחיים שלך מאוימים. שלום ובחופשאנחנו דורשים את זכותנו לחיות ב

 
הצעידה העולמית הוא קריאה לכל בן אדם לרכז את המאמץ שלו ולקחת לידיו את האחריות לשנות 

כשהוא תומך בה בסביבתו הקרובה ועד אשר , להתגבר על האלימות האישית שבו, את העולם שלנו
 .השפעתו תגיע

 
  הצעדה בפעולה

 
נותנת השראה ליוזמות ופעילויות רבות שיוכפלו  האלימות כבר –עולמית למען השלום ואי הצעדה ה

. תרבותי שתעבור בשש היבשות-תהיה הצעדה הסמלית של צוות רבאחת מהן . בחודשים הקרובים
 לינואר 2 -ותסתיים ב, )ניו זילנד(בוולינגטון )  האלימות הבינלאומי–יום אי ( לאוקטובר 2 -היא תחל ב

 ).ארגנטינה(פונטה דה ואקאס , ה לרגלי הר אקונקאגוו2010
 

 נוספים כדי לצור םהרצאות ואירועי, מפגשים, פסטיבלים, במאות ערים יתקיימו צעדות, כל אותו הזמן
ובכל העולם המבצעים לתמיכה בצעידה יכפילו את ,  האלימות–תודעה ומודעות לדחיפות השלום ואי 
 .יןהמסר הזה מעבר למה שניתן לדמי

 
 .בפעם הראשונה בהיסטוריה אירוע בסדר גודל זה מתקיים הודות ליוזמה של אנשים

 
הכוח האמיתי של צעדה זו נולד מהאקט הפשוט של מי שמתוך מצפון ותודעה תומך במטרה ראויה 

 . ומשתף בה אנשים אחרים
 

 נציגי התנועה ההומניסטית
 

 רפאל דה לה רוביה: דובר הצעדה העולמית
 מישל אוסנה: יקההדובר לאפר
 סודהיר גנדוטרה: פאציפי-הדובר לאסיה

 יו שולצה'יורג'ג: הדובר לאירופה
 תומס הירש: הדובר לאמריקה הלטינית
    כריס וולס: הדובר לאמריקה הצפונית

                                  
  


