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ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ 

   
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2009, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, φνοδοσ κορυφισ των βραβευμζνων με Νόμπελ Ειρινθσ 

Η βία μπορεί να προληφθεί. 

Κανζνα κράτοσ ι άτομο δεν μπορεί να είναι αςφαλέσ ςε ζναν επικίνδυνο κόςμο. Οι αξίεσ 

τθσ μθ βίαιθσ πρόκεςθσ, ςκζψθσ και δράςθσ είναι ςιμερα όχι μια επιλογι, μα μια 

αναγκαιότθτα. Οι αξίεσ αυτζσ αφοροφν ςτισ ςχζςεισ μεταξφ κρατϊν, ομάδων και ατόμων. 

Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι θ προςιλωςθ ςτισ αξίεσ τθσ μθ-βίασ κα οδθγιςει ςε μια πιο 

ειρθνικι, πολιτιςμζνθ παγκόςμια τάξθ πραγμάτων ςτθν οποία μπορεί να γίνει 

πραγματικότθτα μια πιο αποτελεςματικι και δίκαιθ διακυβζρνθςθ, θ οποία να ςζβεται τθν 

ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και τθν ιερότθτα τθσ ίδιασ τθσ ηωισ. 

Οι πολιτιςμοί μασ, οι ιςτορίεσ μασ και οι ηωζσ μασ είναι αλλθλζνδετεσ και οι πράξεισ μασ 

είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ. Ειδικά ςιμερα, όςο ποτζ πριν, πιςτεφουμε ότι βριςκόμαςτε 

μπροςτά ςε μια αλικεια: θ μοίρα μασ είναι κοινι. Και θ μοίρα μασ κα κακοριςτεί από τισ 

προκζςεισ, τισ αποφάςεισ και τισ ενζργειζσ μασ ςιμερα. 

Είμαςτε επίςθσ πεπειςμζνοι ότι θ δθμιουργία μιασ κουλτοφρασ τθσ ειρινθσ και τθσ μθ-βίασ, 

παρ' ότι δφςκολθ και μακρά διαδικαςία, είναι ζνασ ςκοπόσ τόςο αναγκαίοσ όςο και 

ευγενισ. 

Θ επιβεβαίωςθ των αξιϊν που περιζχονται ςτον παρόντα Χάρτθ είναι ζνα ηωτικό βιμα για 

να διαςφαλιςτεί θ επιβίωςθ και θ ανάπτυξθ τθσ ανκρωπότθτασ και να γίνει 

πραγματικότθτα το όραμα ενόσ κόςμου χωρίσ βία. 

Εμείσ, οι βραβευμζνοι με Νόμπελ Ειρινθσ Οργανιςμοί και πρόςωπα, 

Επιβεβαιώνοντασ τθν προςιλωςι μασ ςτθν Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου· 

Κινθτοποιθμζνοι από το ενδιαφζρον μασ για τθν ανάγκθ να ςταματιςει θ εξάπλωςθ τθσ 

βίασ ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνίασ και ιδιαίτερα οι απειλζσ που τίκενται ςε παγκόςμια 

κλίμακα και κζτουν ςε κίνδυνο τθν ίδια τθν φπαρξθ τθσ ανκρωπότθτασ· 

Επιβεβαιώνοντασ ότι θ ελευκερία τθσ ςκζψθσ και τθσ ζκφραςθσ είναι θ ρίηα τθσ 

δθμοκρατίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ· 

Αναγνωρίηοντασ ότι θ βία εκδθλϊνεται με πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ οι ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, 

θ ςτρατιωτικι κατοχι, θ φτϊχεια, θ οικονομικι εκμετάλλευςθ, θ καταςτροφι του 
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περιβάλλοντοσ, θ διαφκορά και θ προκατάλθψθ με βάςθ τθ φυλι, τθ κρθςκεία, το φφλο, ι 

το ςεξουαλικό προςανατολιςμό· 

Συνειδθτοποιώντασ ότι θ μεγαλοποίθςθ τθσ βίασ, όπωσ προβάλλεται από τα εμπορικά μζςα 

και προϊόντα ψυχαγωγίασ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αποδοχι τθσ βίασ ωσ μιασ 

φυςιολογικισ και αποδεκτισ κατάςταςθσ· 

Γνωρίηοντασ ότι εκείνοι που βλάπτονται περιςςότερο από τθ βία είναι οι πλζον αδφναμοι 

και ευάλωτοι· 

Ενθυμοφμενοι ότι θ ειρινθ δεν είναι μόνο θ απουςία τθσ βίασ, αλλά είναι θ παρουςία τθσ 

δικαιοςφνθσ και τθσ ευθμερίασ των ανκρϊπων· 

Συνειδθτοποιώντασ ότι θ αποτυχία των κρατϊν να φιλοξενιςουν τθν εκνολογικι, 

πολιτιςμικι και κρθςκευτικι ποικιλομορφία των ανκρϊπων ευκφνεται για ζνα μεγάλο 

μζροσ τθσ βίασ ςτον κόςμο· 

Αναγνωρίηοντασ τθν επείγουςα ανάγκθ να αναπτυχκεί μια εναλλακτικι προςζγγιςθ τθσ 

ςυλλογικισ αςφάλειασ, βαςιςμζνθσ ςε ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο καμία χϊρα ι ομάδα χωρϊν 

δεν κα ςτθρίηεται ςε πυρθνικά όπλα για τθν αςφάλεια τθσ· 

Γνωρίηοντασ ότι ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ από αποτελεςματικοφσ παγκόςμιουσ μθχανιςμοφσ 

και προςεγγίςεισ για τθ μθ βίαιθ πρόλθψθ και επίλυςθ ςυγκροφςεων, κακϊσ και ότι αυτζσ 

είναι πιο επιτυχείσ όταν εφαρμόηονται ςτο αρχικό ςτάδιο· 

Επιβεβαιώνοντασ ότι τα πρόςωπα που κατζχουν εξουςία  φζρουν τθ μεγαλφτερθ ευκφνθ 

για τον τερματιςμό τθσ βίασ όπου εκδθλϊνεται και τθν πρόλθψθ τθσ βίασ όπου αυτό είναι 

δυνατό· 

Διακθρφςςοντασ ότι οι αξίεσ τθσ μθ-βίασ πρζπει να κριαμβεφςουν ςε όλα τα επίπεδα τθσ 

κοινωνίασ, κακϊσ και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν και των λαϊν· 

Απευκφνουμε ζκκλθςθ προσ τθν παγκόςμια κοινότθτα να προάγει τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

1η: ε ζναν κόςμο αλλθλεξάρτθςθσ, θ πρόλθψθ και θ παφςθ των ζνοπλων ςυγκροφςεων 

μεταξφ και εντόσ των κρατϊν είναι πικανό να απαιτεί τθ ςυλλογικι δράςθ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ. Θ αςφάλεια των επιμζρουσ κρατϊν μπορεί να επιτευχκεί καλφτερα με τθν 

ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ. Αυτό προχποκζτει τθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθςιακισ ικανότθτασ του ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν κακϊσ και των 

περιφερειακϊν ςυνεργαηόμενων οργανιςμϊν. 

2η: Για τθν επίτευξθ ενόσ κόςμου χωρίσ βία, τα κράτθ πρζπει να ςυμμορφϊνονται πιςτά 

ςτουσ νόμουσ και να τιμοφν τισ νομικζσ δεςμεφςεισ τουσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

3η: Είναι απαραίτθτο να προχωριςουμε χωρίσ περαιτζρω κακυςτζρθςθ προσ τθν κακολικι 

και επαλθκεφςιμθ εξάλειψθ των πυρθνικϊν και άλλων όπλων μαηικισ καταςτροφισ. Σα 

κράτθ που κατζχουν τζτοια όπλα πρζπει να κάνουν ςυγκεκριμζνα βιματα προσ τον 

αφοπλιςμό και να εφαρμόςουν ζνα ςφςτθμα αςφαλείασ που δεν βαςίηεται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ πυρθνικισ επίκεςθσ. Σαυτόχρονα, τα κράτθ πρζπει να ςυνεχίςουν τισ 

προςπάκειζσ τουσ για τθν εδραίωςθ τθσ ςυνκικθσ μθ διάδοςθσ των πυρθνικϊν όπλων, 

λαμβάνοντασ μζτρα όπωσ θ ενίςχυςθ πολυμερϊν μθχανιςμϊν ελζγχου και επαλικευςθσ, θ 

προςταςία των πυρθνικϊν υλικϊν και ο προοδευτικόσ αφοπλιςμόσ. 
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4η: Για να προωκθκεί θ εξάλειψθ τθσ βίασ ςτθν κοινωνία, θ παραγωγι και θ πϊλθςθ όπλων 

και ελαφροφ οπλιςμοφ πρζπει να μειωκεί και να ελζγχεται αυςτθρά ςε διεκνζσ, 

περιφερειακό, εκνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλζον κα πρζπει να επιβλθκοφν πλιρωσ και 

κακολικά οι διεκνείσ ςυμφωνίεσ για τον αφοπλιςμό, όπωσ θ  υνκικθ Απαγόρευςθσ των 

Ναρκϊν του 1997, και να υποςτθριχκοφν νζεσ προςπάκειεσ που ςτοχεφουν ςτθν εξάλειψθ 

των επιπτϊςεων από τα όπλα πακθτικισ ενεργοποίθςθσ και τα “τυφλά όπλα”, όπωσ τα 

πυρομαχικά διαςποράσ. Μια ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι υνκικθ για το Εμπόριο 

Όπλων πρζπει να τεκεί ςε ιςχφ. 

5η: Θ τρομοκρατία δεν μπορεί ποτζ να είναι δικαιολογθμζνθ, διότι θ βία γεννά βία και 

επειδι καμία τρομοκρατικι ενζργεια εναντίον άμαχου πλθκυςμοφ ςε οποιαδιποτε χϊρα 

δεν μπορεί να γίνεται ςτο όνομα οποιουδιποτε ςκοποφ. Ο αγϊνασ κατά τθσ τρομοκρατίασ 

δεν μπορεί, ωςτόςο, να δικαιολογιςει καμία παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

του διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου, πολιτιςμικϊν κανόνων ι τθσ δθμοκρατίασ. 

6η: Θ εξάλειψθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ προχποκζτει τον άνευ όρων ςεβαςμό για τθν 

ιςότθτα, τθν ελευκερία, τθν αξιοπρζπεια και τα δικαιϊματα των γυναικϊν, των ανδρϊν και 

των παιδιϊν από κάκε άτομο, κεςμό του κράτουσ, κρθςκεία και κοινωνία. Νόμοι και 

ςυμβάςεισ που κα προςτατεφουν τα παραπάνω πρζπει να δθμιουργθκοφν ςε τοπικό και 

διεκνζσ επίπεδο. 

7η: Κάκε άτομο και κάκε κράτοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν πρόλθψθ τθσ βίασ κατά των 

παιδιϊν και των νζων, που αποτελοφν το κοινό μασ μζλλον και το πιο πολφτιμο δϊρο. Όλοι 

ζχουν δικαίωμα ςε μια ποιοτικι παιδεία, ςε αποτελεςματικι πρωτοβάκμια υγειονομικι 

περίκαλψθ, ςτθν προςωπικι αςφάλεια, ςτθν κοινωνικι προςταςία, ςτθν πλιρθ ςυμμετοχι 

ςτθν κοινωνία και ςε ζνα ευνοϊκό περιβάλλον που να προάγει τθ μθ-βία ωσ τρόπο ηωισ. Θ 

εκπαίδευςθ για τθν Ειρινθ, θ προϊκθςθ τθσ μθ-βίασ και θ ζμφαςθ ςτθν ζμφυτθ ανκρϊπινθ 

τάςθ τθσ ςυμπόνιασ, πρζπει να αποτελεί ουςιαςτικό μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν 

των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κάκε επιπζδου. 

8η: Θ πρόλθψθ των ςυγκροφςεων που προκφπτουν από τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν 

πόρων, και ςυγκεκριμζνα των πθγϊν ενζργειασ και του νεροφ, προχποκζτει από τα κράτθ 

να δράςουν αποφαςιςτικά και μζςω τθσ δθμιουργίασ νομικϊν μθχανιςμϊν και προτφπων, 

να φροντίςουν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και να ενκαρρφνουν τουσ ανκρϊπουσ 

να προςαρμόςουν τθν κατανάλωςι τουσ βάςει των διακζςιμων πόρων και των 

πραγματικϊν ανκρϊπινων αναγκϊν. 

9η: Απευκφνουμε ζκκλθςθ ςτα Θνωμζνα Ζκνθ και ςτα κράτθ μζλθ τουσ να προωκιςουν τθν 

εκτίμθςθ τθσ εκνικισ, πολιτιςμικισ και κρθςκευτικισ πολυμορφίασ. Ο χρυςόσ κανόνασ ενόσ 

μθ βίαιου κόςμου: Να ςυμπεριφζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου 

ςυμπεριφζρονται. 

10η: Σα κφρια πολιτικά εργαλεία για τθν πραγμάτωςθ ενόσ μθ βίαιου κόςμου είναι θ 

λειτουργία των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και του διαλόγου, βαςιςμζνου ςτθν αξιοπρζπεια, τθ 

γνϊςθ και το ςυμβιβαςμό, που διεξάγεται ςτθ λογικι τθσ ιςορροπίασ μεταξφ των 

ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων μερϊν και, κατά περίπτωςθ, περιλαμβάνει ανθςυχίεσ 

ςχετικά με το ςφνολο τθσ ανκρωπότθτασ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
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11η: Όλα τα κράτθ, οργανιςμοί και ιδιϊτεσ πρζπει να ςτθρίξουν τισ προςπάκειεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ανιςοτιτων ςτθν κατανομι των οικονομικϊν πόρων, και τθν επίλυςθ των 

κατάφορων αδικιϊν που δθμιουργοφν πρόςφορο ζδαφοσ για τθ βία. Θ ανιςορροπία των 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ οδθγεί αναπόφευκτα ςε ζλλειψθ ευκαιριϊν και, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, ςτθν απϊλεια τθσ ελπίδασ. 

12η: Θ κοινωνία των πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπεραςπιςτϊν των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, των ακτιβιςτϊν τθσ ειρινθσ και του περιβάλλοντοσ, πρζπει να 

αναγνωρίηονται και να προςτατεφονται ωσ ηωτικά ςτοιχεία για τθν οικοδόμθςθ ενόσ μθ 

βίαιου κόςμου, κακϊσ και όλεσ οι κυβερνιςεισ πρζπει να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των 

λαϊν τουσ και όχι το αντίκετο. Πρζπει να δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ που κα επιτρζψουν 

και κα ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν κοινωνία, ιδίωσ των γυναικϊν, ςτισ 

πολιτικζσ διαδικαςίεσ ςε παγκόςμιο, περιφερειακό, εκνικό και τοπικό επίπεδο. 

13η: Κατά τθν εφαρμογι των αρχϊν του παρόντοσ Χάρτθ καλοφμε όλουσ να εργαςτοφν από 

κοινοφ για ζναν δίκαιο κόςμο, ςτον οποίο δεν αφαιρείται θ ηωι κανενόσ ανκρϊπου. τον 

οποίο ο κακζνασ ζχει το δικαίωμα να μθ κανατϊνεται και τθν ευκφνθ να μθ κανατϊνει 

άλλουσ. 

Ενκαρρφνουμε τθν επιςτθμονικι ζρευνα αναφορικά με όλεσ τισ μορφζσ βίασ, ςτουσ τομείσ 

τθσ ανκρϊπινθσ αλλθλεπίδραςθσ και του διαλόγου, και καλοφμε τθν ακαδθμαϊκι, 

επιςτθμονικι και κρθςκευτικι κοινότθτα να ςυμμετάςχουν και να μασ βοθκιςουν ςτθ 

μετάβαςθ προσ κοινωνίεσ χωρίσ βία, όπου κανείσ δεν αφαιρεί ανκρϊπινθ ηωι. 

Υπογράφουν οι βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρθνησ: 

 Μζιριντ Κόριγκαν Μαγκουάθρ 

 Θ Αγιότθτά του, ο Δαλάι Λάμα 

 Μιχαιλ Γκορμπατςόφ 

 Λεχ Βαλζςα 

 Φρεντερίκ Βιλζμ ντε Κλερκ 

 Αρχιεπίςκοποσ Ντζςμοντ Σοφτου Μπίλο 

 Σηόντι Ουίλιαμσ 

 ιρίν Εμπαντί 

 Μοχάμεντ Ελ Μπαραντζι 

 Σηων Χιοφμ 

 Κάρλοσ Φιλίπε Χιμζνεσ Μπζλο 

 Μπζτι Ουίλιαμσ 

 Μουχάμαντ Γιουνοφσ 

 Βανγκάρι Ματάι 

 Διεκνισ Ιατρικι Εταιρεία για τθν Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και κατά τθσ 

Πυρθνικισ και Βιοχθμικισ Απειλισ  

 Ερυκρόσ ταυρόσ 

 Διεκνισ Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ 

 Αμερικανικι Επιτροπι Φιλίασ 

 Διεκνζσ Γραφείο για τθν Ειρινθ 
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Υποςτηρίζουν το Χάρτη: 

Θεςμοί: 

 Βαςκικι κυβζρνθςθ 

 Διμοσ Cagliari, Ιταλία 

 Επαρχία Cagliari, Ιταλία 

 Διμοσ Villa Verde (OR), Ιταλία 

 Διμοσ Grosseto, Ιταλία 

 Διμοσ Lesignano de Bagni (PR), Ιταλία 

 Διμοσ Bagno a Ripoli (FI), Ιταλία 

 Διμοσ di Castel Bolognese (RA), Ιταλία 

 Διμοσ Cava Manara (PV), Ιταλία 

 Διμοσ Faenza (RA), Ιταλία 

Οργανώςεισ: 

 Άνκρωποι για τθν Ειρινθ -  

 Ζνωςθ “υλλογικι μνιμθ” 

 Ζνωςθ Χοκτζχι Μοριορί, Νζα Ηθλανδία 

 Κόςμοσ χωρίσ πολζμουσ και βία 

 Παγκόςμιο Κζντρο Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν 

 Κοινοτιτα για τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ, Διεκνισ ομοςπονδία 

 Κζντρο Πολιτιςμϊν, Διεκνισ Ομοςπονδία 

 Διεκνισ ομοςπονδία Ανρωπιςτικϊν Κομμάτων 

 Ζνωςθ "πόλθ του Cádiz για τθ μθ-βία", Ιςπανία 

 Γυναίκεσ για τθν αλλαγι,Διεκνζσ Κδρυμα (ΘνωμζνοΒαςίλειο, Ινδία, Ιςραιλ, 

Καμεροφν, Νιγθρία) 

 Ινςτιτοφτο για τθν Ειρινθ και τισ κοςμικζσ ςπουδζσ, Πακιςτάν 

 Ζνωςθ Assocodecha, Μοηαμβίκθ 

 Κδρυμα Awaz, Κζντρο για τισ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ, Πακιςτάν 

 Eurafrica, πολυπολιτιςμικι ζνωςθ, Γαλλία 

 Παιχνίδια Ειρινθσ UISP, Ιταλία 

 Club Moebius, Αργεντινι 

 Κζντρο για τθ δθμιουργικι ανάπτυξθ Danilo Dolci, Ιταλία 

 Ευρωπαϊκό κζντρο μελετϊν και πρωτοβουλιϊν, Ιταλία 

 Ομάδα Emergency Alto Casertano, Ιταλία 

 Βολιβιανι ζνωςθ οριγκάμι, Βολιβία 

 Il sentiero del Dharma, Ιταλία 

 Gocce di fraternità, Ιταλία 

 Fundacion Aguaclara, Βενεηουζλα 

 Associazione Lodisolidale, Ιταλία 

 Colectivo de Educación en derechos humanos y Prevención Activa de Conflictos, 

Ιςπανία 

 ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de 

Communication), Ρουάντα 
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 Οργάνωςθ Νεολαίασ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, Ιταλία 

 Ateneo de Petare, Βενεηουζλα 

 Association étudiante du CÉGEP de Sherbrooke, Κεμπζκ, Καναδάσ 

 Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia 

(FIPAN), Βενεηουζλα 

 Centre Communautaire Jeunesse Unie de Parc Extension, Κεμπζκ, Καναδάσ 

 Γιατροί για τθν Παγκόςμια Επιβίωςθ, Καναδάσ 

 Ενωμζνεσ μθτζρεσ ενάντια ςτθ βία παντοφ 

 Οργιςμζνεσ γιαγιάδεσ, Καναδάσ 

 Βετεράνοι ενάντια ςτα πυρθνικά όπλα, Καναδάσ 

 Κζντρο μάκθςθσ για τθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ, Πανεπιςτιμιο του Σορόντο, 

Καναδάσ 

Προςωπικότητεσ:  

 Βάλτερ Βελτρόνι, πρϊθν διμαρχοσ τθσ Ρϊμθσ 

 Σαντατόςι Ακίμπα, διμαρχοσ τθσ Χιροςίμα, Πρόεδροσ των “Δθμάρχων για τθν 

Ειρινθ” 

 Αγκάηιο Λοιζρο, Κυβερνιτθσ τθσ Περιφζρειασ τθσ Καλαβρίασ, Ιταλία 

 Κακθγθτισ βαμινάκαν, πρϊθν Πρόεδροσ τθσ οργάνωςθσ “Διαςκζψεισ Pugwash για 

τθν Επιςτιμθ και τισ Παγκόςμιεσ Τποκζςεισ”, τιμθμζνθσ με βραβείο Νόμπελ 

Ειρινθσ 

 David T. Ives, Albert Schweitzer Ινςτιτοφτο 

 Σηορτη Κλοφνι 

 Ντον Σςιντλ 

 Μπομπ Γκζλντογ 

 Σόμασ Χιρσ, εκπρόςωποσ Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ για τθ Λατινικι Αμερικι 

 Μιςζλ Ιςζν, εκπρόςωποσ Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ για τθν Αφρικι 

 Σηιόρτηιο ουλτη, εκπρόςωποσΑνκρωπιςτικοφΚινιματοσ για τθν Ευρϊπθ 

 Κρισ Γουζλσ, εκπρόςωποσ Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ για τθ Βόρεια Αμερικι 

 ουντίρ Γκαντότρα, εκπρόςωποσ Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ για τθν Αςία και τθν 

Ωκεανία 

 Μαρία Λουίηα Χιοφάλο, Πρόεδροσ Δθμοτικοφ ςυμβουλίου, Πίηα, Ιταλία 

 ίλβια Αμοντζο, Πρόεδροσ ιδρφματοσ Meridión, Αργεντινι 

 Μίλουντ Ρεηοφκι, πρόεδροσ ACODEC association, Μαρόκο 

 Άντηελα Φιορόνι, γραμματζασ περιφζρειασ Legautonomie Lombardia, Ιταλία 

 Λουίσ Γκουτιζρεη, πρόεδροσ του Κφκλου Διεκνϊν πουδϊν τθσ Λατινικισ 

Αμερικισ,Μεξικό 

 Βιτόριο Ανολζτο, πρϊθν μζλοσ του Ευρωκοινοβουλίου,Ιταλία 

 Λορζνηο Γκουηελόνι, Διμαρχοσ του Novate Milanese (MI), Ιταλία 

 Mohammad Zia-ur-Rehman, Εκνικόσ υντο9νιςτισ GCAP-Πακιςτάν 

 Ραφαζλ Κορτζςι,διμαρχοσ Lugo di Romagna (RA), Ιταλία 

 Ροντρίγκο Καράηο, πρϊθν πρόεδροσ Κόςτα Ρίκα 

 Λουτςία Μποφρςι, διμαρχοσ Maranello (MO), Ιταλία 

 Miloslav Vlček, πρόεδροσ τθσ βουλισ των αντιπροςϊπων, Σςεχία 
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 ιμόν Γκαμπερίνι, διμαρχοσ Casalecchio di Reno (BO), Ιταλία 

 Lella Costa, θκοποιόσ,Ιταλία 

 Λουίηα Μοργκαντίνι, πρϊθν αντιπρόεδροσ του Ευρωκοινοβουλίου, Ιταλία 

 Birgitta Jónsdóttir, μζλοσ τθσ Βουλισ τθσ Ιςλανδίασ, πρόεδροσ των Φίλων του Θιβζτ 

Ιςλανδίασ 

 Italo Cardoso, Gabriel Chalita, José Olímpio, Jamil Murad, Quito Formiga, Agnaldo 

Timóteo, João 

 Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Frente Parlamentar de 

Acompanhamento da Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência em São Paulo"), 

Βραηιλία 

 Katrín Jakobsdóttir, Τπουργόσ για τθν Εκπαίδευςθ,τον Πολιτιςμό και τθν Επιςτιμθ, 

Ιςλανδία 

 Loredana Ferrara, Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ επαρχίασ Prato, Ιταλία 

 Ali Abu Awwad, ακτιβιςτισ για τθν ειρινθ μζςω τθσ μθ-βίασ, Παλαιςτίνθ 

 Giovanni Giuliari, Πρόεδροσ του ςυμβουλίου του διμου Vicenza, Ιταλία 

 Rémy Pagani, Διμαρχοσ τθσ Γζνοβα, Ελβετία 

 Πάολο ετςόνι,διμαρχοσ Vernio (PO), Ιταλία 

 Viviana Pozzebon, τραγουδίςτρια, Αργεντινι 

 Max Delupi, δθμοςιογράφοσ και μαζςτροσ, Αργεντινι 


