Manifest van de WereldMars voor Vrede en Geweldloosheid
Open Brief van burgers aan de machtigen van de wereld
Het geweld heeft zich over de hele planeet in het menselijk leven genesteld en
niets kan er een eind aan maken. Er is geen regering, noch leger, noch religie, noch
politieke partij, noch een economische groep die in staat is het geweld in de
wereld te verslaan. Er is geen macht die in staat is een eind te maken aan het
geweld dat dagelijks groeit en zich infiltreert in al onze activiteiten en in ons
persoonlijk leven. De vernietigende macht van het geweld, dat bezig is bezit te
nemen van de mensheid, is elke dag verschrikkelijker en gevaarlijker. Als het
geweld in versneld tempo blijft groeien, samen met de destructieve capaciteit
ervan, zullen de gevolgen rampzalig zijn.
Zullen we de richting van de gebeurtenissen die menselijke calamiteiten van
ongekende dimensies voorspellen, kunnen veranderen? Het gaat om een enorme
hoeveelheid dodelijk wapentuig, nucleair, biologisch, chemisch en conventioneel,
met de kracht het leven op de planeet te verwoesten. Dit jaar, met de ergste
wereldwijde financiële crisis, waarin we allemaal de beperkingen van de recessie
ervaren, werd zelfs het recordbedrag aan bewapeningsuitgaven doorbroken.
We zijn allemaal verantwoordelijk voor wat er aan het gebeuren is en we moeten
een besluit nemen in ons innerlijk. Of we blijven onze regeringen en hun
bewapeningspolitiek steunen, altijd gerechtvaardigd door angst en wraak, of we
verenigen onze stem en ons gevoel met de miljoenen mensen van verschillende
talen, rassen, geloven en culturen om het menselijk bewustzijn te ontsteken met
het licht van de Geweldloosheid.
De kernbewapening heeft zich naar veel landen uitgebreid en ligt binnen het bereik
van groepen waarover de staten geen enkele controle hebben. Vandaag heeft de
rechtvaardiging ervan als afschrikkings- of verdedigingsmiddel de grens van het
absurde bereikt en we geloven dat de enige weg Totale Nucleaire Ontwapening is.
Heren presidenten en premiers van de Verenigde Staten van Amerika, van de
Russische Federatie, van de Volksrepubliek China, van de Republiek Frankrijk, van
het Verenigd Koninkrijk, van de Republiek India, van de Islamitische Republiek
Pakistan, van de Democratische Volksrepubliek van Korea en de Staat Israël:
Aan u valt de verantwoordelijkheid toe van dit moment waarin over de toekomst
van de mensheid wordt besloten. U bent degenen die zullen besluiten tussen
historie en prehistorie, tussen vermenselijking of verdierlijking, tussen een aarde
voor iedereen of een angstige wereld, tussen een vrijgevige aarde of een besmette
woestijn. U zult de verantwoordelijken zijn voor de sociale atmosfeer die we
zullen inademen in de komende jaren.
Wij zetten ons in beweging, reizend over de hele planeet, om de stem te
versterken die roept om een menselijke wereld. We kunnen niet nog meer leed
van onze medemensen aanzien. We willen geen oorlogen meer. Die agressie werkt

door in onszelf. In ons bewustzijn is echter een verandering in gang gezet die niet
meer wordt teruggedraaid. De massavernietigingswapens moeten ontmanteld
worden en eveneens moet een economisch systeem dat armoede, discriminatie en
dood voortbrengt, omgevormd worden. Het leven moet beschermd worden om een
wereld van gelijke rechten en kansen voor iedereen te bouwen.
Vandaag eisen we dat u in uw defensie en buitenlandse politiek de voorrang geeft
aan:
• Nucleaire ontwapening op wereldniveau,
• Onmiddellijke terugtrekking van invasietroepen uit bezette gebieden,
• Progressieve en proportionele reductie van conventionele wapens,
• Ondertekening van niet-aanvalsverdragen tussen landen en
• Het door regeringen afzien van het gebruik van oorlogen als middel om
conflicten op te lossen.
We zullen niet toestaan dat de WereldMars voor Vrede en Geweldloosheid
ongemerkt aan ons, aan onze families, aan onze volken en aan onze wereld
voorbijgaat.
We zullen deze impuls, die ons verbindt met het beste in onszelf, in ieder en
met het beste in de mens, laten groeien.
We zijn met duizenden, we zullen met miljoenen zijn, en de wereld zal
veranderen.
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