News 4
ANGOLA - Luanda
Pozdrav iz
Luande!
»Tukaj nas je
bilo 200 v
mestu, drugi pa
bodo tekli po
provincah.

AFRIKA

Zelo plahi smo, a premagali smo sram in pričevali vsem s številnimi življenjskimi
izkušnjami o našem zavzemanju za mir v šoli. Zbrali smo veliko podpisov za
#Signeup4peace, z njimi prosimo za zaustavitev vseh vojn. Zelo globoko je bil doživet
time-out za mir.«

Z nami so tekli tudi iz desetih pol, ki so povezane v projekt LIVING PEACE!
Prišli so predstavniki družbe, kulture in izobraževanja. Program se je začel s
himno Konga in himno miru.
»Po besedah predsednika WPF (svetovne fundacije za mir) smo predstavili
poezije in pesmi o miru, potem pa začeli teči!
Vsak izmed nas (in bilo nas je zelo veliko!!!) je prejel potrdilo o udeležbi, s
katerim dokazujemo naše zavzemanje za gradnjo miru.«

AFRICA

KONGO - Kolwezi

OCEANIJA

AVSTRALIJA IN NOVA KALEDONIJA - Melbourne, Sidney in Noumea

»V Sidneyu se je pripravljalo na dež, a
nismo izgubili poguma. Bil je zelo lep dan
iger, ki se navdihujejo pri stavkih velikih
osebnosti o miru, tako smo poudarjali vsako
dejanje edinosti in bratstva.«
»V Melbourneu pa smo Tek za edinost živeli
skupaj z nekaterimi begunskimi družinami.
To je bila priložnost za gradnjo mostov med
različnimi kulturami. Bili smo mladi in
odrasli skupaj s 60 otroki iz centra, s
katerim upravlja vlada mesta. V njem so
družine beguncev iz različnih držav: Sudan,
Eritreja, Somalija in Etiopija.«
»Tekli smo tudi v Novi Kaledoniji!!! Bili smo
skupaj otroci in odrasli iz različnih
krščanskih Cerkva.«

OCEANIJA
MEDIO ORIENTE

AVSTRALIJA IN NOVA KALEDONIJA
Melbourne, Sidney in Noumea

Indija - New Delhi
Bili smo iz štirih verstev in
učili smo se živeti zlato
pravilo.
»V Delhiju je Tek za edinost
potekal v Father Agnel
School, Greater Noida, s
300 dečki in deklicami od 5
do 17 let. Mnogi so sirote in
so brez staršev, drugi imajo
težke družinske razmere.

AZIJA

Naš namen je bil podariti
jim nasmeh in skupaj
preživeti vesel dan. Bili smo
kristjani, hindujci,
muslimani in sikhi. Namen
naših iger je bil bolje
spoznati zlato pravilo in ga
živeti.
Na koncu smo preko
whatsappa izročili štafeto
Bolgariji.«

SIRIJA

EGIPT – Kair

Nepozaben dan!
»Nismo tekli samo mladi, bilo
nas je več sto, ampak tudi naši
profesorji in ravnatelji! Kakšna
moč je biti vsi skupaj iz
različnih šolo LIVING PEACE, ki
se trudimo biti vidni z našim
zavzemanjem (kar pet letnim)
ustvarjanja kulture miru!«
»Pozdrav sem, imenujem se
Salsabil, sem muslimanka.
Prepričana sem, da smo mi
mladi glavni prenašalci miru v
svetu. Tudi jutranji nasmeh ali
prijateljska gesta je lahko luč.
Zavedamo se, da smo med
seboj različni, a to ne pomeni,
da smo sovražniki. Prepričan
sem, da lahko vsak pravi
musliman dvigne roko, kjer koli
je že, in reče: Jaz podpiram mir!
Odhajamo od tu in biti hočemo
zgled edinosti tam, kjer smo!«

BLIŽNJI VZHOD

Tudi v Siriji so tekli v štirih mestih.
»Tudi mi smo tu!!! Vsem smo
dokazali, kako zelo si želimo mir.
Hvala za vašo podporo, za nas je to
zelo pomembno!«

BOLGARIJA - Rakovski
Rakovski je mesto v srednjem delu
Bolgarije, nastalo iz treh vasi, ki so
zdaj tri četrti. Po dolgih letih še vedno
ohranjajo močno identiteto in
pogosto je med njimi čutiti
tekmovalnost.
»Naša želja je pomagati vsem
vzpostavljati dialog in delati skupaj.
Prav zato smo danes šli skozi vse tri
četrti: na kolesu, drsalkah, skejtu in
kdor je imel več moči, tako da je tekel!
Med eno in drugo četrtjo smo si
izročili baklo miru.«

»V Madridu smo 23. aprila izvedli tretjo olimpijado Otrok za edinost. Bila je
tudi dan solidarnosti za sirske prebežnike: zanje smo zbrali 720 evrov! Bilo
nas je kakih šestdeset, pomagali so nam odrasli iz naših skupnosti.«

EVROPA

ŠPANIJA– Madrid

VELIKA BRITANIJA – London
Per la pace nel cuore di Londra. “La nostra originale staffetta è iniziata con il
pranzo: un. pic-nic che abbiamo fatto insieme: ragazzi, adulti e famiglie!
Poi abbiamo percorso quattro chilometri facendo giochi, lanciando e
raccogliendo sfide lungo il tragittoIntorno a noi il centro della città di
Londra: abbiamo percorso una parte della Princess Diana Memorial Walk
in Kensington / Hyde Park. Alla fine il time-out e le firme, che ci siamo
scambiati sui cappellini, hanno suggellato il nostro impegno a seminare
pace intorno a noi”.

Imeli smo dve olimpijadi
miru v Španiji: v Centru
mariapoli v Castel D'Aro blizu
Girona in v Madridu. »V
Castel D’Aru nas je bilo
dvajset mladih. Pravila naše
olimpijade so bila pravila
Sport4Peace: vsaka športna
aktivnost naj bo za
ustvarjanje miru. Pomagali
smo si med seboj, bolj
izkušeni so opogumljali
mlajše. Če je prišlo do kake
težave, smo se opravičili.
Prišli so tudi nekateri učenci
iz šole Santa Coloma iz
Farnersa, ki sprejema projekt
LIVING PEACE. Ena od učenk,
stara štirinajst let, je
‘ambasadorka miru’. To
priznanje ji je podelilo
Univerzalno združenje
ambasadorjev miru za njeno
posebno pričevanje.«

EVROPA

ŠPANIJA – Castel D’Aro

ITALIJA – Trentu + Porto Torresu + Pisi

V Trentu je Tek za edinost
potekal čez štiri trge. Bili smo
skupaj kristjani in muslimani.
Prišel je tudi škof tega mesta.
Kristjani in muslimani skupaj tudi
v Scicli (Sicilija) na 2 km dolgem
pohodu za mir.

V Porto Torresu (Sardinija) so
udeleženci Teka za edinost
podarili kocko edinosti mestu.

EVROPA

V Pisi (Toscana), evropskem mestu športa, je dogodek organiziral
Sportmeet, mednarodna mreža športnikov za mir, ki je pritegnil kakih
petnajst združenj v mestu in okolici najrazličnejših športnih disciplin, med
temi: odbojka, sitting volley, košarka, rokoborba, sprehodi s poniji, ritmična
gimnastika in hip hop.

