DAJ MI MIR! – MEDNARODNI DAN
MIRU





21. septembra bo svet praznoval mednarodni dan miru.
To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in
drugi spopadi pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega
dneva miru je, da se med ljudmi razširi vest o tem, da
obstaja alternativa vojnemu stanju in da je možen tudi
svet, v katerem vlada mir.
Slogan kampanje „Daj mi mir!“ nekoliko karikirano, a
jasno izraža željo po prenehanju vseh vrst spopadov.
Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja
ljudi, in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru
poziva k še večjem prizadevanju zanj. Za mir namreč
niso odgovorne samo posamezne vlade, ampak tudi vsak
izmed nas.





Ob tej priložnosti bi se radi vsem zahvalili za sodelovanje.
Hkrati pa vas pozivamo, da to sporočilo posredujete svojim
prijateljem. Mir lahko namreč dosežemo samo s skupnimi
močmi.
Za konec si dovolimo citirati generalnega sekretarja ZN,
Ban Ki-moona: „Obljubimo, da bo mir odslej ne samo naša
prioriteta, temveč predvsem strast. Zavežimo se storiti več,
kjerkoli in na kakršenkoli način. Tako bo vsak dan miru."










"Ljubezen

do miru se prične s tem, ko prenehaš govoriti o pravičnih vojnah."
21. september, mednarodni dan miru, kaj malo tolaži v današnjih časih. Zlasti
po komaj enotedenskem preklicu premirja v Siriji. Kljub vsemu, kar se dogaja,
pa tak dan simbolizira majhno iskrico upanja za človeštvo, iskrico, ki lahko
kljub svoji majhnosti vznikne v plamen.
Trajnostni cilji razvoja: gradniki miru
V znak spoštovanja dneva brez vojn bodo po celem svetu potekali mirni shodi
in drugi dogodki v duhu mednarodnega dneva miru. Vsako leto Združeni
narodi na ta dan pozovejo h odložitvi orožja in upoštevanju 24-urnega
premirja. Gesta, ki še kako šteje v svetu, ki trepeta pred morebitno vojno ali
pa se že nahaja v vrtincu srahot , ki jih prinaša, saj tistemu, ki jo upošteva,
vsak za nekaj ur pokaže drugačno pot.
Tema letošnjega dneva miru se glasi: “Trajnostni cilji razvoja: gradniki miru”.
Septembra lani je na zgodovinskem srečanju svetovnih voditeljev v New
Yorku 193 držav anonimno sprejelo 17 trajnostnih ciljev razvoja, ki po
besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moon-a
“predstavljajo našo skupno vizijo človeštva in družbenih pogodb med
svetovnimi voditelji in ljudmi. So napotnice za ljudi in planet, načrt za uspeh.”
Nov ambiciozni načrt za leto 2030 je poziv državam, da si prizadevajo pri
vzpostavljanju gradnikov miru – le tako bomo lahko skupaj odpravili revščino,
zaščitili planet in zagotovili blaginjo za vse.

