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Η μη βία σαν πνευματικότητα
Πολλοί αντιμετωπίζουν την μη βία απλά σαν μία μορφή αγώνα για κοινωνική και πολιτική 
αλλαγή. Με αυτήν την έννοια οι φιγούρες του Mohandas Gandhi (κοινώς γνωστός ως Ma-
hatma) και του 

Martin Luther King εμφανίζονται ως πρωτεργάτες της μη βίας.

Η ιστορία έχει να επιδείξει αμέτρητες περιπτώσεις κοινωνικής αλλαγής που επετεύχθησαν 
μέσω της μη βίαιης διαμαρτυρίας. Αυτό συχνά περνάει απαρατήρητο, επειδή συνήθως  οι 
επιτυχημένες μη βίαιες διαμαρτυρίες δεν λαμβάνουν την ίδια προβολή, με αυτήν που δίνεται 
σε  βίαιες διαμαρτυρίες, μέσα από τα Μ.Μ.Ε, από ιστορικές καταγραφές και από ιστορικά 
δοκίμια. Όπως έλεγαν κάποτε:“Ειρήνη είναι η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο πολέμους.’’ 
Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας είναι ότι οι κοινωνικές αλλαγές που επέρχονται μέσω 
μη βίαιων διαμαρτυριών θεωρούνται σαν κάτι φυσιολογικό και για αυτόν τον λόγο γενικά 
παραβλέπονται. Επιπλέον, πολλές από τις αλλαγές που έρχονται μέσω της βίας συχνά 
παρουσιάζονται αξιοσημείωτες και ιστορικές, ένδοξα παράγωγα του πατριωτισμού, του 
ηρωισμού, της ανδρείας, της θυσίας για κάποιο σκοπό ,της υπεράσπισης της ελευθερίας κτλ.  

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα υποβαθμίζεται απλά σε μία στρατηγική και τακτική επίτευξης 
κοινωνικών στόχων, παραμερίζοντας τις ηθικές, ψυχολογικές και πνευματικές εντέλει 
προεκτάσεις της μη βίαιης δράσης. Αλλά πολλούς αιώνες πριν, η μη βία ήταν βασικό μέρος 
της θρησκευτικότητας:

Χάρη στους Ζαϊνιστές και στους Βουδιστές εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα πλαίσιο 
αρχών πνευματικότητας τουλάχιστον 2.500 χρόνια πριν και από τότε έχει οδηγήσει σε 
αναρίθμητα επιτεύγματα σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Έτσι, η μη βία ανατέλλει στο πεδίο της πνευματικότητας και μόνο πολλούς αιώνες αργότερα 
διακηρύσσεται σαφώς ως μία μέθοδος αγώνα για κοινωνική αλλαγή. Στην πορεία γίνεται 
κατανοητό ότι η μη βίαιη δράση εμπνέεται , κατευθύνεται και καθοδηγείται από μία τέτοια 
πνευματικότητα. Αυτή είναι και η πιο δυνατή εσωτερική κινητήρια δύναμη που μπορεί να 
έχει η ενεργή μη βία.

 Η επανάσταση ενάντια σε όλες τις μορφές βίας(φανερές ή καλυμμένες , εσωτερικές ή 
εξωτερικές) υπερνικά τον πόνο και την οδύνη στο ανθρώπινο ον . Το ξεπέρασμα του 
πόνου και της οδύνης απελευθερώνει την ανθρώπινη συνείδηση και την οδηγεί σε πιο 
προχωρημένα βήματα εξέλιξης. Για αυτό και κάθε πράξη που στοχεύει στην ευημερία , στην 
ελευθερία και στην ευτυχία των άλλων αποκτά μία πνευματική αξία. Η μη βία εμπεριέχει μία 
πνευματική αξία αν εμπνέεται και καθοδηγείται από αγάπη και συμπόνια.

Προκειμένου να χειραγωγηθούν οι πληθυσμοί, η πνευματικότητα ήταν συχνά διαχωρίστηκε 
από την ενεργή συμμετοχή κοινά, ενώ από το δικό μας σημείο οπτικής πνευματικότητα και 
συμμετοχή στα κοινά δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, αλλά συνεπίκουρες.

Η ικανότητα μας να παράγουμε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές θα είναι ανάλογη του κοινωνικού 
μυστικισμού  που ενθαρρύνει τις ενέργειες μας.

Ευχαριστούμε τον Fernando Garcia για αυτά τα εμπνευσμένα λόγια.

Μπορείτε να βρείτε όλο το κείμενο στο www.fernandoagarcia.blogspot.com

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
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Μαρτυρίες από την Παγκόσμια Πορεία

Αυτό που έδειξε σε εμένα είναι ότι σε μία τυπική δημοκρατία οι πολιτικοί 
ανταποκρίνονται στα συμφέροντα που τους έκαναν να εκλεγούν και αυτό 
εξισορροπεί τη δύναμη του χρήματος με αυτή των ανθρώπων. Τη στιγμή 
που οι άνθρωποι καταλάβουν το μέγεθος της δύναμης που έχουν, όταν 
αποτινάξουν την αίσθηση της αδυναμίας να φέρουν την μεγάλη αλλαγή, 
όταν αποκηρύξουν την βία ως ανήθικη σε όλες της τις μορφές και ψηφίσουν 
μαζικά αυτούς που συμμερίζονται αυτές τις αξίες της μη βίας, τότε αυτό το 
σύστημα  θα αλλάξει και οι στόχοι της Παγκόσμιας Πορείας θα υλοποιηθούν. 
Είναι καθήκον του Κ.Χ.Π να ενθαρρύνει τους ανθρώπους ώστε να απορρίψουν 
την βία.
Tony Robinson, Πολωνία

ΧΙΛΗ
Παρουσίαση του Βιβλίου της Παγκόσμιας Πορείας στην έκθεση βιβλίου του Santiago|Το βιβλίο που 
περιγράφει το επικό ταξίδι της Παγκόσμια Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη βία παρουσιάστηκε στις 11 Νοέμβρη. 
Ο διεθνής εκπρόσωπος τύπου της Πορείας, Rafael de la Rubia, ταξίδεψε από την Ισπανία για να παρευρεθεί, 
συνοδευόμενος από τον Χιλιανό Micky Hirsch,  ο οποίος συμμετείχε σε όλη την Πορεία. Επίσης μίλησαν η Rebeca 
Bize, ο Tomás Hirsch και ο Frenchman Phillipe Moal. Έπειτα τα βιβλία διατέθηκαν προς αγορά στο σταντ των 
εκδόσεων New Humanism

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Πρώτο Σχολικό Συνέδριο για την Ειρήνη και τη Μη βία, Tucumán |Στις 5 Νοέμβρη, 160 μαθητές ηλικίας 9 
έως 12 ετών, 12 δάσκαλοι και μία διευθύντρια συμμετείχαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 
Juan B. Terán που ανήκει στο Πολιτιστικό Κέντρο της επαρχίας. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μίας νοοτροπίας και μιας 
συμπεριφοράς που αντιτίθεται στην καθημερινή βία που υπάρχει σε όλες τις μορφές , ειδικά ανάμεσα στα παιδιά 
και στους νέους ανθρώπους. Πριν κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση, η αρχή:“ Να φέρεσαι στους άλλους 
όπως θα ήθελες να σου φέρονται” την οποία και μοιράζονται πολλές διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμοί, 
μελετήθηκε και  πήρε την μορφή ομαδικών πόστερ που έδειχναν τις σκέψεις και τα συμπεράσματα των παιδιών. 
Εξέφρασαν και περιέγραψαν χωρίς καμία δυσκολία τον κόσμο που ονειρεύονται και οι δάσκαλοι αποφάσισαν να 
συνεχίσουν αυτήν την εργασία, οργανώνοντας άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Καλά νέα: Στις 17 Νοέμβρη ο Κ.Χ.Π 

στη Tucumán μπήκε στο νέο του γραφείο. Πρόκειται για ένα διώροφο διαμέρισμα με ένα μικρό αίθριο χώρο. Από 
Δευτέρα έως και Σάββατο η ομάδα θα διοργανώνει δραστηριότητες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο, εργαστήρι 
μαριονέτας και μασκών, μακραμέ, εκπαιδευτική υποστήριξη, παραμύθια και εργαστήρια λογοτεχνίας για παιδιά)

ΙΤΑΛΙΑ
Πρωτοβουλίες για την πρώτη επέτειο της διέλευσης της Παγκόσμια Πορείας από την Ρώμη| Στις 12 
Νοέμβρη, η τοπική ομάδα του Κ.Χ.Π, σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα της Μπρέσια, ανέβασε το θεατρικό 
έργο “Bim, Bum, Bang!” για να καταγγείλει την ανήθικη παραγωγή όπλων στην επαρχία της Μπρέσια. Την ίδια 
ημέρα η ραδιοφωνική εκπομπή “Καλημέρα Λάτσιο” ήταν αφιερωμένη στο πέρασμα της Παγκόσμιας Πορείας από 
την Ρώμη. Ο Κ.Χ.Π  βραβεύτηκε για την οργάνωση της Π. Πορείας στην περιοχή της Λάτσιο.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Στο Kitchener του Καναδά στις 13 Νοέμβρη 80 άτομα συμμετείχαν στο τρίτο ετήσιο Συνέδριο 
για την Μη βία που διαπραγματεύτηκε την αντιμετώπιση της οικονομικής βίας, δείχνοντας 
τον δρόμο προς μια ειρηνική οικονομία. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην αναπληρωτής 
πρωθυπουργός του Καναδά Paul Hellyer.Όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο χωρίστηκαν 
αργότερα σε ομάδες εργασίας και συζήτησαν παραδείγματα οικονομικής βίας, αλλά και 
τρόπους δράσης με τοπικό και ομοσπονδιακό χαρακτήρα ώστε να επιδιώξουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την μη βία.

ΙΡΑΚ
Απαγόρευση όπλο-παιχνιδιών| Είμαι Ιρακινός και ζω 
στο Ιράκ. Έχω δει όλη την καταστροφή των πολέμων 
στο Ιράκ από το 1990 όταν ο αμερικάνικος στρατός 
μας έριξε εκατοντάδες τόνους βόμβες. Μία μέρα, 
μέσα στο 2007,αρρώστησα και πήγα στο νοσοκομείο. 
Εκεί  συνάντησα έναν 7χρονο με σπασμένο δάχτυλο 
που είχε έρθει με τον πατέρα του για ακτινογραφίες. 
Ρώτησα πώς χτύπησε και εκείνος μου είπε: “Με ένα 
παιδικό όπλο..ενώ έπαιζε με τον αδερφό του. ” Όταν 
ήρθα σπίτι άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να 
αφαιρέσω αυτά τα παιχνίδια από τα παιδιά. Ξεκίνησα 

έτσι το σχέδιο “Αντικατάσταση των παιδικών όπλων 
με μπάλες” και το δούλεψα με δικά μου χρήματα. 
Το πρώτο σχέδιο δράσης αφορούσε μόνο 25 παιδιά. 
Μετά, συμμετείχα στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ 
του 2008 και συνέχισα τη δράση μου σε συνεργασία 
με κάποιες διεθνείς Μ.Κ.Ο. Ως εκείνη τη στιγμή είχαμε 
μοιράσει περισσότερες από 500 μπάλες σε διαφορετικά 
μέρη της πόλης μου.
Στη συνέχεια δούλεψα στην κατεύθυνση μίας νομικής 
απόφασης απαγόρευσης της εισαγωγής παιχνιδιών 
πολέμου στην πόλη μου. Στις 11 Ιουνίου του 2008 πήρα 
την απόφαση απαγόρευσης από την τοπική κυβέρνηση 
και δόθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας σε όλους τους 
ιδιοκτήτες καταστημάτων να αποσύρουν όλα παιδικά 
όπλα.

Ali Sahib, Κ.Χ.Π, ΙΡΑΚ

Kenya
Kendu Bay Κένυα | Στην Κένυα 2.500 φίλοι 
συναντήθηκαν στις 2 Οκτώβρη για να γιορτάσουν την 
μέρα της μη βίας στην εκδήλωση που έγινε σε σχολείο 
στο Kendu Bay όπου συμμετείχαν συνολικά 6 σχολεία. 
Ο κόσμος στην Κένυα καλωσόρισε την δημιουργία 
αυτού του σχολικού δικτύου για έναν κόσμο χωρίς 
πολέμους και χωρίς βία.

Καναδάς Κένυα Ιταλία

Τα θέματα της Παγκόσμιας 
Πορείας είναι ζωτικής σημασίας 
και άξιζε κάθε λεπτό η 
προσπάθεια ανάδειξης τους για 
ακόμα μια φορά. Το να δουλεύω 
με την Βαλκανική Ομάδα και 
συγκεκριμένα στην πόλη μου 
,με βοήθησε να υπερβώ τον 
εαυτό μου τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε οργανωτικό επίπεδο! 
Μία ανεκτίμητη εμπειρία του να 
πηγαίνεις προς τον κόσμο και να 
νιώθεις ότι εξαρτάται από εμάς 
η φροντίδα του. Είναι το σπίτι 
μας.
Βασιλική Μητσινιώτου, Ελλάδα

Όπου και αν πήγαμε μας 
υποδέχτηκαν με αγκαλιές και 
χαμόγελα. Στους δρόμους, 
στις πλατείες, στα σπίτια, 
στα σχολεία, βρίσκαμε 
πόρτες πάντα ανοικτές. 
Συνδέθηκα από καρδιάς με 
πάρα πολλούς ανθρώπους .Η 
συμμετοχή μου σε αυτήν την 
Πορεία που κινητοποίησε 
τον πλανήτη με βοήθησε 
να κατανοήσω τελικά το 
μήνυμα του Silo. Ότι ο μόνος 
τρόπος να τερματίσουμε 
την βία είναι να μάθουμε να 
φερόμαστε στους άλλους 
όπως θα θέλαμε να φέρονται 
οι άλλοι σε εμάς.
Norma Gómez, Αργεντινή

Το μήνυμα της Ειρήνης και της Μη βίας 
είναι ζωτικής σημασίας, πόσο μάλλον για 
την νοτιοαφρικάνικη ζώνη όπου η βία έχει 
διεισδύσει παντού. Πρέπει λοιπόν να το 
διαδώσουμε και πιστέψτε με δεν είμαστε 
μόνοι σε αυτήν την προσπάθεια. Υπάρχουν 
πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν σε 
έναν ειρηνικό κόσμο και συμβάλλουν σε αυτό. 
Υπάρχουν χιλιάδες αστέρια που αρχίζουν να 
λάμπουν.
Samira Weng, Μοζαμβίκη

Η αντίληψη μου για τον 
κόσμο άλλαξε σημαντικά  και 
κατάλαβα ότι εκτός από τις 
πράξεις που καταστρέφουν 
τις ανθρώπινες ζωές 
υπάρχουν και άλλες που 
γίνονται και πρέπει να 
υποστηρίζουμε:
Αυτές που προστατεύουν και 
διασφαλίζουν την επιβίωση 
της ανθρωπότητας.
Paulin Masangu Kamanda,  
Λ.Δ.Κονγκό

Η Παγκόσμια Πορεία ξεκίνησε 
σαν ουτοπία, έγινε όνειρο και μετά 
γεγονός μεγάλης συμβολικής 
αξίας. Αυτό το πνεύμα της Π.Π, 
που κυριολεκτικά άλλαξε την 
ζωή μου, είναι απαραίτητο να 
διαδοθεί σε όλο τον πλανήτη, 
γιατί οι διαφορές ανάμεσα στους 
ανθρώπους είναι δύναμη και 
όχι μέσο καλλιέργειας διχασμού 
,μίσους και βίας. 
Sandro Ciani, Ιταλία

Είδα μία “κρυφή” ελπίδα και 
το χαρούμενο όνειρο ενός 
παγκόσμιου ανθρώπινου έθνους 
να ζει μέσα σε κάθε άνθρωπο, 
ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας 
και χρώματος δέρματος, στα βάθη 
της ψυχής του. Η ίδια ελπίδα και το 
όνειρο που ζει και μέσα μου.
Giorgio Schultze, Ιταλία

Η Πορεία με έκανε να έχω περισσότερη πίστη στον εαυτό μου και 
στον κόσμο και μου έδωσε εικόνες με μεγάλη δύναμη. Μια καμπάνια 
ολοκληρωμένη, με μία ουσιαστική κατεύθυνση , ένα προσεκτικά 
δοσμένο πλαίσιο σχέσεων και εικόνων μπορεί να αφυπνίσει θετικά 
πολλούς, ακόμα και κάποιους που δεν περιμένουμε.
Juha Uski, Φινλανδία

Έμαθα ότι τίποτα δεν είναι πιο 
τονωτικό από το να βλέπεις τον 
Κόσμο και τους ανθρώπους από 
το μέλλον,  μέσα από τις άπειρες 
δυνατότητες που ανοίγονται για 
τον καθένα από εμάς ατομικά 
και συλλογικά. Από εκεί, μέσω 
θετικών δράσεων και αλληλεγγύης 
μπορούμε πραγματικά να 
φανταστούμε ένα δημιουργικό 
Ανθρώπινο μέλλον χωρίς βία.   
Micky Hirsch, Χιλή

Πριν από ένα χρόνο, μία γενναία ομάδα εθελοντών ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο κατά 
την διάρκεια της Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη βία. Αυτή η δράση 
παρουσιάστηκε και προωθήθηκε από τον Κ.Χ.Π, ενώ παράλληλα βρήκε υποστήριξη από 
χιλιάδες άλλες οργανώσεις και άτομα. Ξεκίνησε από την Νέα Ζηλανδία στις 2/10/2009 και 
έφτασε στο τέλος της στην Αργεντινή στις 2/1/2010.Εννέα από αυτούς τους πολυάριθμους 
εθελοντές αναπολούν και μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους και πως η  συμμετοχή τους 
στην Παγκόσμια Πορεία άλλαξε τη ζωή τους.
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ΚλώΚΑΣ (ΕλλΑΔΑ) 
ΕΠΙΚΟΙΝώΝΙΑ | bulletin@woRldwithoutwARs.oRg
ΟλΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑυΤΟυ ΤΟυ ΔΕλΤΙΟυ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ γΙΑ ΚΑΤΕβΑΣΜΑ ΣΤΟ www.woRldwithoutwARs.oRg. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑφρΑΣΗ ΑΠΕρΙΟρΙΣΤΕΣ.

Δήλωση του Κόσμου 
χωρίς πολέμους 
σχετικά με τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΝΑΤΟ
Η Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα έλαβε χώρα το 
Νοέμβριο με προσκεκλημένους αντιπροσώπους απ’ όλη την 
Υφήλιο και τον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών.

Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σε σχέση με τη διάσκεψη που 
ο ΚΧΠ μπορεί να υποστηρίξει. Το έγγραφο της καινούριας 
στρατηγικής είναι καταστροφικό. Η προσπάθεια να 
μετατραπεί η Ρωσία σε αμυντική πυραυλική ασπίδα αγνοεί 
εντελώς τη θέληση των Ευρωπαίων πολιτών.  Η απόσυρση 
από το Αφγανιστάν το 2014 δεν θα οδηγήσει σε ειρήνη και 
σταθερότητα, ενώ η χώρα λεηλατείται από τη φτώχεια και 

υποχρεώνεται να ξοδεύει λεφτά σε όπλα και να διατηρεί 
στρατό, χωρίς να έχει αυτήν την δυνατότητα. Συνολικά, είναι 
μια καταστροφή.

Δεν είχαμε πολλές ελπίδες, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι σαν 
οι άνθρωποι που έφτιαξαν το έγγραφο στρατηγικής να ζουν σ’ 
ένα κόσμο, όπου έχουν το θεόσταλτο δικαίωμα να ελέγχουν 
τα πάντα πάνω στον πλανήτη, τους ανθρώπους, τις φυσικές 
πηγές και την οικονομία. Από τη μεριά τους, τα πυρηνικά όπλα  
είναι καλά εφόσον υπάρχουν στόχοι καταστροφής και κανένας 
άλλος έχει παρά μόνο αυτοί. Πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα 
να κυριαρχούν το διάστημα και να παρεμβαίνουν οπουδήποτε 
στον πλανήτη , όταν τα συμφέροντά τους βρίσκονται «υπό 
απειλή».

Είναι μια οπτική που διαιωνίζει την ιδέα ότι η ανάλωση της 
ενέργειας  και των φυσικών πόρων πρέπει να συνεχίζει, χωρίς 
την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών, γιατί εφόσον αυτοί έχουν 
τα μεγαλύτερα όπλα, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού 
στον κόσμο.

Είναι μια οπτική που πιστεύει ότι μόνο μέσω ΝΑΤΟ, υπάρχει 
ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο και ότι οι πολίτες των 
χωρών του ΝΑΤΟ κοιμούνται καλύτερα τα βράδια. Είναι μια 
οπτική που παραβλέπει εντελώς την οικονομική κρίση που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Ενώ ισχυριζόμενοι ότι το ΝΑΤΟ είναι δεσμευμένο σ’ ένα 
κόσμο χωρίς πυρηνικά, είναι του ΝΑΤΟ τα κράτη – μέλη που 
ψηφίζουν κατά του αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών και 
με τρία πυρηνικά κράτη στο πλευρό τους , κάνουν οτιδήποτε 
περνάει από το χέρι τους, ώστε να προλάβουν κινήσεις προς 
ένα συνέδριο πυρηνικών όπλων, το οποίο είναι βασικό βήμα 
στο μονοπάτι προς τον αφοπλισμό. Ισχυρίζονται ότι το ΝΑΤΟ 
πρέπει να συνεχίσει να δρα πολλαπλασιαστικά, αγνοώντας 
ότι είναι του ΝΑΤΟ οι χώρες που πουλάνε όπλα και πυρηνική 
τεχνολογία που συμβάλλει σ’ αυτό.

Για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί αποτρεπτικά 
στην τρομοκρατία, λες και οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης, της 
Μαδρίτης και του Λονδίνου δεν ήταν ήδη μέσα στο ΝΑΤΟ, 
όταν υπέφεραν από τις φοβερές τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Μήπως το ΝΑΤΟ  προέβλεψε την επίθεση των Δίδυμων 
Πύργων, του σιδηροδρομικού σταθμού Ατόχα και του μετρό 
στο Λονδίνο;

Μ’ αυτήν την οπτική το ΝΑΤΟ πιστεύει πως δεν είναι μέρος του 
προβλήματος της τρομοκρατίας, αλλά ο σωτήρας.

Το ΝΑΤΟ πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι 
άσχετη με τους  εξοπλισμούς και ότι οι αμυντικές δαπάνες  
απαλλάσσονται από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται σε 
αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ.

Αντί να διδαχθούν από το Αφγανιστάν και τα Βαλκάνια ότι 
η στρατιωτική παρέμβαση  είναι πάντα μια ολοκληρωτική 
καταστροφή που επηρεάζει και σκοτώνει ανθρώπους κατά 
δεκάδες χιλιάδες, πιστεύουν ότι η στρατιωτική προσέγγιση 
είναι πάντα μέρος της λύσης.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός παλιού, βίαιου κόσμου και 
μιας παλιάς, βίαιης νοοτροπίας.

Σαν οργανισμός που αντιτίθεται όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά 
και σε κάθε είδους βία, καθήκον μας είναι ν’ αναδείξουμε 
έναν καινούριο ορίζοντα που πλησιάζει  βασισμένος στη μη 
βία και τον διάλογο και να καταγγείλουμε όλες τις επιλογές 
και τις πολιτικές που προσπαθούν να καθυστερήσουν ή να 
προλάβουν αυτήν την αλλαγή. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ είναι 
ανάμεσα σ’ αυτές.

Γι’ αυτό, θα ενδυναμώσουμε τη δέσμευσή μας να δείξουμε 
στους ανθρώπους του κόσμου ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να 
διαλυθεί, ότι όλες οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει γρήγορα, 
προοδευτικά και αναλογικά να εκτραπούν σε μη στρατιωτικούς 
σκοπούς και ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα πρέπει 
να μετατραπεί σε παραγωγή και σε ανάγκες παραγωγικής 
δύναμης και μακριά από κερδοσκοπία και έλεγχο από τις 
τράπεζες.


