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Od té doby, co Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii (MAAE) v listopadu 2011 
vydala zprávu o současném stavu íránského 
jaderného programu, se ze strany Izraele, 
Spojených států a jejich spojenců snáší vlna 
kritiky na íránskou vládu a její možné zámě-
ry, zatímco Teherán opakovaně popírá, že 
se pokouší vyvinout jadernou zbraň. Podle 
zprávy MAAE by íránský jaderný program 
mohl mít vojenský účel.

Veřejná debata ve světě se postupně vyhro-
cuje do bodu, kdy je útok na Írán připouštěn 
jako zcela reálná možnost. Vypadá to po-
dobně jako situace, která předcházela válce 
v Iráku v roce 2003. Tenkrát šly Spojené státy 
a jejich spojenci do války na základě zprávy 
britské vlády, která byla později tvrdě odsou-
zena, protože se v Iráku žádné důkazy o ja-
derné zbrani ani jiných zbraních hromad-
ného ničení nenašly, zatímco britská zpráva 
tvrdila, že Sadám Husajn je schopen takové 
zbraně odpálit do 15 minut. Vzhledem k cy-
nické manipulaci západní populace vládami 
USA a Velké Británie před válkou v Iráku by 
veškeré důkazy použité k ospravedlnění vo-
jenského útoku na Írán měly být poskytnuty 
k otevřenému posouzení. Bez toho nelze za-
ručit, že nám není předkládána snůška lží vy-
tvořená proto, aby nás zavedla do další války, 
kterou si nemůžeme dovolit z ekonomické-
ho, ale především ani lidského hlediska.

Blízký východ je dnes více než kdy dříve ne-
stabilním regionem a mnoho analytiků varu-
je, že útok na Írán by mohl přerůst v závažný 
konflikt za účasti dalších zemí s jadernými 
zbraněmi. Možné důsledky takového konflik-
tu jsou nepředstavitelné.

Stanovisko k rostoucímu napětí 
kolem íránského jaderného 
programu

Svět bez válek miluje 
„Izrael miluje Írán“
Na Facebooku byla dvěma izraelskými uměl-
ci žijícími v Tel Avivu spuštěna skvělá míro-
vá kampaň, kterou dnes již následují tisíce 
lidí po celém světě. Její základní myšlenky 
jsou jasné:

Lidé z Izraele píší Íráncům, že proti nim ne-
chtějí bojovat a ti jim stejně odpovídají. 

Symbolem vyjádření vzájemné lásky Izraelců 
a Íránců se stala fotografie Izraelce líbajícího 
íránskou ženu, která obletěla celý svět.

Nesouhlas s válkou mezi Izraelem a Íránem 
se rozšířil také do ulic: podle odhadů izrael-
ských médií se na náměstí Habima v Tel Avi-
vu shromáždilo asi tisíc lidí, kteří po předse-
dovi vlády Netanyahuovi poždadovali, aby 
s Íránci raději jednal, než začínal válku. Jiní 
poukazovali na to, že útokem na Írán by utr-
pěla sociální spravedlnost v Izraeli. Cílem de-
monstrace bylo především ukázat, že většina 
společnosti je proti válce.

Proto Svět bez válek a násilí vyzývá 
všechny státy:
 › aby žádným způsobem nepodpořily 
vojenský útok na Írán, tedy aby takový 
útok oficiálně odsoudily na všech možných 
úrovních, na půdě OSN a v rámci vojen-
ských aliancí; aby takový útok nezahajova-
ly a ani se k němu nepřipojovaly, pokud ho 
zahájí jiná země nebo koalice zemí;

 › aby podpořily vznik Zóny bez zbraní 
hromadného ničení na Blízkém výcho-
dě, tedy aby napomohly tomu, aby se me-
zinárodní konference na toto téma, která 
byla naplánována na Hodnoticí konferenci 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 
2010, konala co nejdříve, a aby využily 
všechny diplomatické prostředky k tomu, 
aby konference skončila úspěchem. 
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 Příklad Severní Koreje ukázal světu, že vlastnit 
jaderné zbraně je efektivním způsobem, jak si za-
jistit respekt. Pokud jde o Írán, musíme být realisté. 
Vzhledem k mezinárodní situaci by na jeho místě 
mnozí cítili potřebu vyvíjet jadernou zbraň jako od-
strašující prostředek proti útoku.

Ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 
1970 se nejaderné státy zavázaly neusilovat o jader-
né zbraně výměnou za slib jaderných států, že se 
zbaví svých jaderných arzenálů. Nyní, po více než 40 
letech, si pětice jaderných členských států NPT stále 
užívá svého privilegovaného statusu a v blízké době 
plánuje investovat stovky miliard dolarů do moder-
nizace svých jaderných arzenálů. Za každou zprávu, 
kterou MAAE vydá o tom, jak Írán neplní svoje závaz-
ky, by mohlo být napsáno dalších pět zpráv o tom, 
jak USA, Rusko, Velká Británie, Francie a Čína nepl-
ní svůj závazek k jadernému odzbrojení. Vzhledem 
k této situaci není divu, že Indie, Pákistán, Izrael a 
Severní Korea zůstávají mimo smlouvu a vyvíjejí své 
jaderné arzenály.

Dokud nebudou zahájeny seriózní rozhovory o jader-
ném odzbrojení, je pravděpodobné, že mezinárodní 
napětí bude vzrůstat ruku v ruce s šířením jaderných 
zbraní do dalších zemí, obzvláště do těch, které věří, 
že nejlepší záruka jejich přežití spočívá ve vlastnictví 
jaderných zbraní.

S přáním vyhnout se tomu, aby v dalších 
regionech světa vznikaly podobné krize,  
a s přáním zabránit šíření jaderných zbraní, 
Svět bez válek a násilí vyzývá:
 › všechny jaderné státy, aby ukázaly dobrou vůli 
v úsilí o jaderné odzbrojení tím, že se vzdají své 
politiky prvního užití jaderných zbraní, že sní-
ží význam jaderných zbraní ve svých vojenských 
doktrínách, že stáhnou jaderné zbraně z pohoto-
vostního režimu a že zruší své plány investovat do 
modernizace jaderných arzenálů;

 › všechny státy světa, aby podpořily zákaz jader-
ných zbraní, aby podnikly diplomatické snahy 
pro podporu jednání o Úmluvě o zákazu jader-
ných zbraní, případně podobné smlouvě nebo sadě 
smluv, která zakáže výrobu a použití jaderných 
zbraní a poskytne mechanismy k odstranění těch 
stávajících;

 › všechny státy, které vyrábějí jadernou energii, 
aby přehodnotily svou energetickou politiku 
a prozkoumaly možnosti čistých a udržitelných 
zdrojů energie jakožto možnou postupnou náhra-
du jaderné energetiky, která jde ruku v ruce s šíře-
ním jaderných zbraní.

Jaderné zbraně a případný jaderný konflikt bezespo-
ru patří mezi největší hrozby současnosti. Jaderný 
Írán by toto riziko ještě zvýšil. Svět bez válek a násilí 
se zasazuje proti šíření jaderných zbraní a usiluje o 
postupné jaderné odzbrojení. Historie ukázala, že 
cesta k odzbrojení vede spíše skrze diplomacii, než 
přes vojenské intervence.

ARGENTINA

Zábavný a kulturní den míru a nenásilí
Svět bez válek a násilí v Tucumanu v Argentině zorganizoval první Zábavný a kul-
turní den míru a nenásilí. Tím byly zahájeny aktivity, které se budou odehrávat na 
okolních náměstích v průběhu roku 2012. Akce jsou směřovány na nové generace. 
Naše práce, která je nezisková, dobrovolná a založená na solidaritě, usiluje o vytvá-
ření nového uvědomění ve směru budování světa v míru a bez násilí pro všechny 
lidské bytosti. Akce proběhla za podpory Odboru sportu a oddechu místního měst-
ského zastupitelstva.

ČESKÁ REPUBLIKA
Svět bez válek a násilí se intenzivně věnuje aktuálnímu napětí mezi Íranem a Izrae-
lem. V rámci vzdělávací činnosti v březnu spoluorganizoval debatu na téma “Írán-
ské bombě je třeba zabránit i útokem?”. Veřejná debata se uskutečnila 13. března 
2012 v aule Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. 

Mezi debatujícími byli analytici mezinárodní politiky a odborníci na Střední vý-
chod, záměrně zvolení ze dvou různých názorových táborů. Hlavní spor se vedl 
o to, zda existuje dostatek důkazů pro tvrzení, že Írán usiluje o získání jaderné 
bomby, a či jsou dostačujícím důkazem pro preventivní útok. Akci navštívily stov-
ky zvědavých studentů a závěrečná anketa vyhodnotila, že většina zúčastněných 
nesouhlasí s vojenským útokem na Írán.

Novinky ze světa
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KANADA
Na knižním veletrhu Outaouais v Kanadě 
byla 2. a 3. března představena nenásilná 
soutěž pro studenty Run This Way. Tým Run 
This Way sdílel stánek s francouzským vyda-
vatelstvím Editions References, které vydalo 
poslední Silovu knihu Poznámky k psycholo-
gii. Proběhla zde setkání se studenty, dětmi a 
rodiči. Při této příležitosti byla představena 
nová brožura Výchova k nenásilí, která je 
určena pro studenty základních a středních 
škol, jejich rodiče a učitele. 

Součástí programu byla také výstava foto-
grafií, která představila různé okamžiky Svě-
tového pochodu za mír a nenásilí. Několik 
studentů z různých základních a středních 
škol se zúčastnilo workshopu na téma geo-
grafie míru a nenásilí. Studentům a široké 
veřejnosti byla představena informativní 
brožurka nejlepších okamžiků Světového 
pochodu za mír a nenásilí. Ta shrnuje nejdů-
ležitější fakta, obsahuje barevnou mapu svě-
ta s trasou Světového pochodu a slovníček 
pojmů, který umožňuje studentům rozšířit si 
slovní zásobu a zároveň získat lepší přehled 
o různých otázkách, jako jsou aktivní nenási-
lí, válka, humanismus, smlouvy o neútočení 
nebo Smlouva nešíření jaderných zbraní.

V rámci soutěže Run This Way vyšla také 
brožura představující myslitele Sila. Silo byl 
představitelem aktivního nenásilí a zaklada-
telem Humanistického hnutí. Pomohl s ote-
vřením nových cest k procesu osvobození 
a pochopení přítomného okamžiku a krize. 
Silo zemřel v roce 2010, ale jeho dílo je stále 
objevováno novými generacemi, které hle-
dají smysl a způsoby, jak ve světě jednat jinak 
než prostřednictvím manipulace a individu-
alismu. 

ITÁLIE

Miláno – „Všichni jsme Řekové“ 
18. únor, Mezinárodní den mobilizace | Členové Světa bez 
válek a násilí, Humanistické strany, Komunity pro lidský 
rozvoj, Convergence of cultures a Silova poselství zorgani-
zovali demonstraci na milánském centrálním náměstí s ná-
zvem „Všichni jsme Řekové“ v duchu solidarity Řeky, kteří 
jsou postiženi monstrózními a destruktivními opatřeními 
schválenými řeckým parlamentem pod tlakem Evropské 
komise, Evropské banky a Mezinárodního měnového fon-
du.

Protestující také vyjádřili znepokojení nad situací, kterou 
budou v blízké době zažívat i další evropské země.

Iniciativy se zúčastnili také členové řecké komunity v Milá-
ně informovaní skrze Facebook.

Řím – Ceny nenásilí 2012
15. března byla organizacemi Svět bez válek a násilí, Greenpeace a Convergence of cultures 
zahájena iniciativa „Ceny nenásilí 2012“, která vyvrcholí 2. října v rámci Mezinárodního dne 
nenásilí.

Ocenění budou udělovaná v Di Liegro Hall v kategorii věnované sdružením, školám a jednotliv-
cům, kteří mohou zdokumentovat své vzdělávací projekty nebo návrhy řešení konfliktů založe-
né na nenásilí jakožto metodologii akce, a ve fotografické kategorii nazvané Gandhi.

Během celého měsíce září pak bude možné hlasovat pro projekty a fotografie na webové stránce 
www.premiodellanonviolenza.it s cílem vybrat vítěze, kteří budou 2. října oceněni.

Miláno – Dokument „Ekonomie štěstí“
16. března základní tým „I100pazzi“ uspořádal promítání dokumentu Heleny Norbert s názvem 
„The Economics of Happiness“, který ukazuje – ve vší úctě k člověku – ekologicky nejudržitel-
nější způsob vymýcení dramatických důsledků horečného kapitalismu.

Akce se zúčastnili členové dalších organizací, např. Zeitgeist, projektu SCEC, Gas a Decrease. 
Diskuse poukázala na řadu alternativních návrhů, jak odstranit konzumní systém a nahradit jej 
systémem založeným na obnovitelných zdrojích, a jak zavést alternativní platební systém, jako 
je SCEC nebo multilaterální barter.

Novinky ze světa
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ŘECKO

Skrze noční můru mám sen
Po skončení listopadového Světového fóra za mír a nenásilí se v Heraklionu na Krétě sešla 
malá skupina lidí a vytvořila síť s názvem „Skrze noční můru mám sen“. Myšlenkou této sítě 
je vytvořit otevřenou platformu pro různé druhy nenásilných aktivit jednotlivců či organi-
zovaných skupin, která pomůže podporovat jejich činnost, na jejímž konci bude jednotné 
a tvůrčí poselství čelící ekonomickému, psychickému a fyzickému násilí řeckého režimu.

Cíle této sítě mohou být shrnuty do třech bodů: a) sjednotit stávající aktivity, b) dát nové, 
revoluční a nenásilné pozadí činnostem, které jsou již rozběhnuty a chtějí mít jasnější 
směřování a c) vytvářet nové aktivity v tomto směru. 

Celá iniciativa je na svém počátku a zaměřila se prozatím na město Heraklion s cílem rozšířit 
se postupně po celém Řecku. V rámci nové platformy zatím proběhly následující akce:

 › Ve spolupráci se šachovým klubem Heraklion Chess byla zorganizována řada šachových 
i nešachových akcí, které se konaly od 3. do 8. ledna během festivalu Grand Prix Chess. Akce 
byly zaměřeny především na děti pod heslem „myslete lépe a budete mít lepší svět“.

 › Myšlenka sítě byla představena při zahájení festivalu pořádaného různými skupinami 
studentů z univerzity v Heraklion (fotografie, film, astronomie, tanec, počítače, hudba, 
zemědělství atd.). Dalším krokem bude uspořádání festivalu s názvem „Skrze noční můru 
mám sen“, který nabídne východiska a tvůrčí odpovědi k dnešní krizi prostřednictvím 
různých způsobů vyjadřování. 

 › Začínají se rozvíjet dvě nové sítě pro vzdělávání a nenásilí, jedna pro střední školy a jedna 
pro vysoké školy.

 › Shromažďují se informace k aktivitám po celém městě, které mají stejný směr jako tato 
síť. Všechny tyto aktivity budou společně s novými, které se připravují, prezentovány na 
webových stránkách, které budou fungovat jako aktivistický portál města.

Fotografická soutěž „Mír je…“
4. ročník mezinárodní fotografické soutěže 
„Mír je“ je v plném proudu! 

Soutěž, kterou pořádá Svět bez válek a násilí 
v Řecku, začala 1. března a účastníci ze všech 
koutů světa mohou své fotografie předkládat 
do 31. srpna ve dvou kategoriích: dospělí 
a mládež do 18 let.

Tématem letošního ročníku je “Mír je… mír 
není…”. Každý účastník může do soutěže 
vložit jeden až čtyři páry fotografií, které 
podle něj vyjadřují, co je a co není mír, 
s důrazem na rozpory sociálních podmínek 
současného světa. 

Dvojice fotek se vkládají na:  
www.eirinieinai.gr. 

Novinky ze světa


