KAMPANIE

O NAS

PROGRAMY EDUKOWANIA O POKOJU
• System Globalnego Bezpieczeństwa (ASGG)
opublikowany w wersji papierowej, jako ebook oraz audiobook
• Doroczne #NoWar światowe konferencje
• Międzynarodowe projekty billboardów
• Kursy internetowe „Koniec Wojen 101&201”
• Darmowe narzędzia takie jak: Study War
No More internetowy przewodnik, webinary,
podcasty, filmy, prezentacje, Almanach Pokoju, tablice z mapami militaryzmu i wiele
innych.

Założona w 2014 organizacja WorldBEYONDWar jest globalną oddolną
siecią społeczną opowiadającą się za
zamknięciem instytucji wojny i zastąpieniu
jej alternatywnym systemem globalnego
bezpieczeństwa.
Jednostki i organizacje w 175 krajach
podpisały Deklarację Pokoju WBW,
zobowiązując się do pracy na rzecz
sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Poprzez edukację i aktywizm, uzasadniamy potrzebę zakończenia wojen poprzez
wytykanie wad wojny i przygotowań
do niej na gruncie ekonomicznym,
środowiskowym, demokratycznym, kulturowym i moralnym.
Udowadniamy, że pokojowe metody
rozwiązywania konfliktów są najbardziej
efektywne i pozostawiają najbardziej
długotrwałe efekty. Opracowaliśmy projekt zakończenia wojen, który opiera się
na w strategiach zdemilitaryzowanego
bezpieczeństwa, rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy i na stworzeniu kultury
pokoju.

WorldBEYONDWar to napędzany
przez ludzi ruch pro-pokojowy.
To jest możliwe dzięki
międzynarodowej sieci wolontariuszy, osobom wspierającym
darowiznami i zaprzyjaźnionym
organizacją.
Zaangażuj się na
worldbeyondwar.org

ZAMKNIĘCIE BAZ WOJSKOWYCH
• Amerykańskie wojsko składa się z przeszło
150.000 żołnierzy rozmieszczonych w 800
ponad bazach w więcej niż 80 obcych krajach,
95% wszystkich baz na świecie.
• Te bazy reprezentują prowokacyjną postawę
polityki zagranicznej – dokładny przykład
„polityki bezpieczeństwa” który WBW
chciałoby zastąpić AGSS (alternative global
security system)
• WBW współ-funduje globalną Koalicję
Przeciw Amerykańskim Bazom Zagranicznym i jest członkiem Koalicji na Rzecz Przeregulowania i Zamknięcia Baz Zagranicznych.
OSŁABIENIE WOJENNEJ MACHINY
• WBW jest założycielem Koalicji Dezinwestycji Wojennej Machiny, współpraca
90 organizacji prowadzących oddolne kampanie na całym świecie na rzecz osłabienia
publicznych, instytucjonalnych i prywatnych
wpływów od producentów broni, wojskowych
kontrahentów, i spekulantów wojennych

ZAANGAŻUJ SIĘ
• Podpisz deklarację pokoju
• Dołącz/zacznij nowy
rozdział
• Przyłącz się do istniejącej
grupy
• Uczestnicz w/organizuj
wydarzenia przy użyciu
naszych źródeł, Biura
Mówców i odpowiedniego
wyposażenia
• Pomóż w badaniach, pisaniu, w prowadzeniu bloga, w
mediach społecznościowych
• Pomóż Tworzyć lokalne
prawo
• Przekaż darowiznę

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Globalny pokojowy ruch
na rzecz zakończenia
wszystkich wojen
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