
 

 
Vsem ki se nameravate udeležiti Shoda 25. Maja ob 14. Uri na Trgu 

Svobode 

 

Kampanja March Against Monsanto (Shoda Proti Monsantu) se zavzema za 

nenasilje in nenasilno delovanje. 

 

Od vseh udeležencev dogodkov in protestov, ki se odvijajo v okviru 

kampanje March Against Monsanto, se pričakuje, da si delijo to 

zavezanost nenasilju in nenasilnemu delovanju. Medtem ko nenasilje 

različni ljudje v različnih kontekstih opredeljujejo na različne 

načine, in medtem ko obstaja potreba, da se nadaljuje razpravo o 

tem, kako se nenasilje in nenasilno delovanje upodobi, je kampanja 

March Against Monsanto sprejela naslednja načela za to konkretno 

akcijo: 

 

Delovali bomo z ljubeznijo, odprtostjo, sočutjem in spoštovanjem do 

vseh, ki jih srečamo in do njihove okolice. Ne bomo nasilni v svojih 

dejanjih, besedah ali drugače napram nobeni osebi ali lastnini. 

 

Delovali bomo pravično in pošteno do vseh ljudi ne glede na 

situacijo, položaj ali vlogo, ki jo imajo. 

 

Ostali bomo v mirnem in zavestnem stanju ves čas. 

 

Na svoja dejanja bomo pripravljeni z zavedanjem, da nasprotujemo 

sistemu pohlepa in ekonomskega iskoriščanja in ne posameznim članom 

tega sistema. 

 

Vzdrževali bomo trezno stanje duha in misli ter se vzdržali uporabe 

drog ter alkohola, razen v medicinske namene, in da prepovedanih 

substanc ali alkoholnih pijač ne bomo prinašali s seboj na 

katerikoli shod kampanje March Against Monsanto. 

 

Na shod ne bomo prišli oboroženi. 

 

Prizadevali si bomo za dialog s tistimi, ki se ne strinjajo z nami 

in ohranjali duh odprtosti, prijaznosti in spoštovanja do vseh s 

katerimi pridemo v stik. 

 

Zbrali in delovali bomo na način, ki odraža svet, za katerega smo se 

odločili, da ga ustvarimo. 

 

Prosimo, da upoštevate, da je to družinski dogodek. Na njem bo lahko 

veliko otrok ter ostarelih ali invalidnih ljudi. Prosimo bodite 

vljudni in spoštljivi do tistih, ki potrebujejo več pozornosti. 

Starši, prosimo, bodite pozorni na otroke ob vsakem času in jih ne 

razpuščajte po ulicah. 

 

Hvala. 


