VERDENSMARCHEN FOR FRED OG IKKE-VOLD

København d. 20. oktober 2009.
PRESSEMEDDELELSE

Lysfakkeloptog m.m. fredag d. 30. oktober 2009 fra kl. 18:30 – 20:30.
VERDENS FØRSTE MARCH FOR FRED OG IKKE-VOLD
Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold er et initiativ fra den internationale
organisation ”Verden Uden Krig og Uden Vold”. Den bliver realiseret i samarbejde med en lang
række andre organisationer og personer, der sammen rejser jorden rundt for at udbrede og
highligte håbet og ønsket om en verden uden krige, atomvåben og alle andre former for vold.
Marchen startede i New Zealand den 2. oktober 2009, hvor en Verdensdelegation på ca. 30
mennesker vil rejse igennem seks kontinenter over en periode på 90 dage. Den kulminerer den
2. januar 2010 i Punta de Vacas i Andesbjergenes højder.
Undervejs vil der være tilslutning til marchen fra alle de mennesker i verden, der sammen ønsker
at skabe en ny bevidsthed om en global, ikke-voldelig kultur.
Dette er den første verdensomspændende march i menneskets historie.
Hundredvis af initiativer i hele verden er allerede gennemført og utallige nye er
undervejs: Koncerter, taler, konferencer, mini-marcher, tv-interviews,
samlinger, udflugter og dokumentarer m.m. I mange lande har statshoveder og/eller kendte
personer tilsluttet sig kampagnen, for eksempel Viggo Mortensen, Desmond Tutu, Dalai Lama,
Michelle Bachelet, Penelope Cruz, Isabel Allende, Jimmy Carter, Danielle Mitterrand, Yoko Ono og
Philip Glass og mange flere (Den samlede liste, samt information, fotos og videos fra
begivenheder findes på www.theworldmarch.org )

Lysfakkeloptog m.m. fredag d. 30. oktober 2009 fra kl. 18:30 – 20:30 ved Peblinge Sø
I forbindelse med at Verdensdelegationen kommer til Danmark fredag d. 30. oktober i to dage
har Kulturernes Konvergens, Peace Alliance, Verden uden krig og uden vold, Fredsvagten, Amma m.fl. som
deltager i Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold i Danmark arrangeret et Lysfakkeloptog ved Peblinge Sø fra
kl. 18.30 til 20.30:
Programmet for aftenen er følgende:
Programmet starter kl. 18.30 og taler og fællesdans vil blive afholdt på Bådebroen v. Kaffesalonen ved
Peblinge Søen.(Hvis ændring: så rykker vi til gruspladsen til venstre for Søpavillionen og skilter om dette)
Der vil være lysfakkeloptog, multikulturel fællesdans, kunstnere som optræder omkring søen, tale ved Peter
Mygind, Verdensmarchens basehold vil informere m.m.
Kl. 19.45 vil der blive opsendt himmellys fra Dronning Louises bro (hvis vejret tillader det) – check:
www.himmellys.dk
Alle som denne aften ønsker at være med i fællesskab på tværs af aldre, generationer, kulturer er
inviteret til at møde op og skabe en smuk og fredfyldt stemning. Der vil være boder omkring søerne,
hvor det muligt at købe fakler og haveblus.
Vi håber selvfølgelig at I som lokalmedie vil bringe en notits fra pressemedelelsen om denne vigtige
begivenhed i næste uges udgivelse! Og I er velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Kulturernes Konvergens
Claus Kiær (28956035) og Helene T. Kai (27501170)
clauskiaer@gmail.com og tefke@yahoo.dk

