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Δέκα χρόνια μετά την Πρώτη Παγκόσμια Πο-
ρεία για την Ειρήνη και τη Μη-βία, οι λόγοι που 
ώθησαν στη διοργάνωσή της κάθε άλλο παρά υπο-
χώρησαν, θα λέγαμε μάλλον ενισχύθηκαν. Ζούμε σε 
έναν κόσμο όπου η αυταρχική μονομερής προσέγγι-
ση μεγαλώνει. Ο θεμελιώδης ρόλος των Ηνωμένων 
Εθνών στην επίλυση των διεθνών συγκρούσεων χά-
νει δύναμη. Ζούμε σε έναν κόσμο που αιμορραγεί με 
δεκάδες πολέμους, για τους οποίους κανείς δεν μιλά 
εξαιτίας της παραπληροφόρησης. Οι οικολογικές κρί-
σεις, που έχει ήδη αναγγείλει η λέσχη της Ρώμης πριν 
από μισό αιώνα, αυξάνονται. Μετράμε εκατομμύρια 
μετανάστες, πρόσφυγες και περιβαλλοντικά εκτοπι-
σμένους που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν πο-
λιτικές συνόρων γεμάτες αδικία και θάνατο. Γίνεται 
προσπάθεια να δικαιολογηθούν πόλεμοι και σφαγές 
για διαμάχες που αφορούν όλο και λιγότερους πό-
ρους. Η σύγκρουση των «γεωπολιτικών πλακών» 
μεταξύ κυρίαρχων και αναδυόμενων δυνάμεων δημι-
ουργεί νέες και επικίνδυνες εντάσεις. Η απληστία των 
πλουσιότερων εξανεμίζει, ακόμα και στις ανεπτυγμέ-
νες χώρες, κάθε προσδοκία για κοινωνία πρόνοιας. 
Τα κύματα αγανάκτησης που δημιουργούνται κατα-
λήγουν να χειραγωγούν και να δημιουργούν ανησυ-
χητικές κινήσεις απόρριψης και ξενοφοβίας κατά των 
προσφύγων και των μεταναστών. Εν ολίγοις, ζούμε 
σε ένα κόσμο, στον οποίο η δικαιολόγηση της βίας, 
στο όνομα της «ασφάλειας», κλιμακώνει τον κίνδυνο 
στρατιωτικών επιχειρήσεων με ανεξέλεγκτες δια-

στάσεις. Η Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων, από το 1970, δεν άνοιξε το δρόμο για τον πυ-
ρηνικό αφοπλισμό, αντίθετα εδραίωσε την εξουσία της 
μαζικής καταστροφής, διευρύνοντας το αρχικό παγκό-
σμιο κέντρο θανάτου με πυρηνικά οπλοστάσια που βρί-
σκονται τώρα στα χέρια των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κί-
νας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Ισραήλ, 
της Ινδίας, του Πακιστάν και της Βόρειας Κορέας. Όλα 
αυτά εξηγούν γιατί η Επιτροπή Επιστημόνων Ατομικής 
Ενέργειας τοποθετεί το σημερινό δείκτη καταστροφής 
(Doomsday Clock) ως τον μεγαλύτερο παγκόσμιο κίν-
δυνο που βίωσε η ανθρωπότητα από την κρίση των Πυ-
ραύλων στην Κούβα, το 1962.Σήμερα, η 2η Παγκό-
σμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μη-βία είναι 
περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη στις 
2 Οκτωβρίου 2019 για να διαβεί όλες τις ηπείρους, 
μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020, οπότε και θα ολοκληρωθεί 
πάλι στη Μαδρίτη. Θα προωθήσει την εκπαίδευση στη 
μη-βία και θα ενώσει τα κινήματα που υπερασπίζονται 
και προωθούν τον λαό σε όλο τον κόσμο, τη δημοκρα-
τία, την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, την 
ισότητα των φύλων, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών 
και τη βιωσιμότητα της ζωής στον πλανήτη. Η πορεία 
επιδιώκει να κάνει ορατά και να ενδυναμώσει αυτά τα 
κινήματα, τις κοινότητες και τους οργανισμούς, σε μια 
παγκόσμια σύγκλιση των προσπαθειών προς τους ακό-
λουθους στόχους:



• Να σηκώσουμε ψηλά την παγκόσμια διαμαρτυρία, με τη φράση «εμείς, οι λαοί», που αναφέρε-

ται στη Χάρτα Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, για να υποστηριχθεί η Συνθήκη Απαγόρευσης 

των Πυρηνικών Όπλων, η οποία εξαλείφει τη δυνατότητα πλανητικής καταστροφής και απελευ-

θερώνει πόρους για την επίλυση των βασικών αναγκών της ανθρωπότητας.

• Να επανιδρύσουμε τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, με συμμετοχή της κοινω-
νίας των πολιτών, εκδημοκρατισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη μετατροπή του 
σε ένα πραγματικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης. Και να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο 
Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Ασφάλειας, το οποίο ενισχύει τις πέντε προτεραιότη-
τες: τρόφιμα, νερό, υγεία, περιβάλλον και εκπαίδευση.

• Να επεξεργαστούμε ένα Σχέδιο Εξάλειψης της Πείνας, σύμφωνα με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που να συνοδεύεται από τους πόρους που χρειάζεται για 

να είναι αποτελεσματικό.

• Να ενεργοποιήσουμε ένα σχέδιο επειγόντων μέτρων εναντίον όλων των τύπων ρα-
τσισμού, ανδρικής ανωτερότητας, διαχωρισμού, διακρίσεων και διώξεων για λόγους 
φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας.

• Να προωθήσουμε ένα Δημοκρατικό Χάρτη Παγκόσμιας Ιθαγένειας, ο οποίος να συμπλη-

ρώνει τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σε επίπεδο πολιτών, πολιτικής και 

κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων).

• Να ενσωματώσουμε τη Χάρτα της Γης στην διεθνή ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης (ΣΒΑ), για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή και άλλα μέ-
τωπα περιβαλλοντικής μη βιωσιμότητας.

• Να προωθήσουμε την ενεργή μη-βία, ώστε να γίνει η πραγματική μετασχηματιστική δύναμη 

του κόσμου, να μετακινηθούμε από την κουλτούρα της επιβολής, της βίας και του πολέμου στην 

κουλτούρα της ειρήνης, του διαλόγου και της αλληλεγγύης σε κάθε τόπο, χώρα και περιοχή, στην 

παγκόσμια προοπτική που ανοίγει αυτή η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μη-βία.


