
TEMA DNEVA MIRU 2022  

Konec rasizma. Zgradite mir. 

 
 

Vsako leto 21. septembra po vsem svetu praznujemo mednarodni dan miru. Generalna skupščina 

ZN je ta dan razglasila za dan, posvečen krepitvi idealov miru z upoštevanjem 24 ur nenasilja in 

prekinitve ognja. 

Toda doseganje resničnega miru vključuje veliko več kot odlaganje orožja. Zahteva gradnjo družb, 

kjer vsi člani čutijo, da lahko uspevajo. Vključuje ustvarjanje sveta, v katerem so ljudje obravnavani 

enako, ne glede na njihovo raso. 

Kot je dejal generalni sekretar António Guterres: 

»Rasizem še naprej zastruplja institucije, družbene strukture in vsakdanje življenje v 

vsaki družbi. Še naprej je gonilo vztrajne neenakosti. In ljudem še naprej odreka njihove 

temeljne človekove pravice. Destabilizira družbe, spodkopava demokracije, spodkopava 

legitimnost vlad in ... povezave med rasizmom in neenakostjo spolov so nedvoumne.« 

Medtem ko po vsem svetu še vedno izbruhnejo konflikti, zaradi katerih ljudje bežijo, smo bili priča 

diskriminaciji na podlagi rase na mejah. Ko COVID-19 še naprej napada naše skupnosti, smo videli, 

kako so bile nekatere rasne skupine prizadete veliko močneje kot druge. Medtem ko gospodarstva 

trpijo, smo priča sovražnemu govoru in nasilju, usmerjenemu proti rasnim manjšinam. 

Vsi imamo svojo vlogo pri spodbujanju miru. In boj proti rasizmu je ključni način prispevanja. 

Lahko si prizadevamo za razgradnjo struktur, ki utrjujejo rasizem v naši sredini. Povsod lahko 

podpremo gibanja za enakost in človekove pravice. Lahko nastopimo proti sovražnemu govoru – 

tako zunaj kot na spletu. Antirasizem lahko spodbujamo z izobraževanjem in odškodninsko 

pravičnostjo. 

Tema mednarodnega dneva miru v letu 2022 je Konec rasizma. Zgradite mir .” Vabimo vas, da se 

pridružite prizadevanjem Združenih narodov, ko si prizadevamo za svet brez rasizma in rasne 

https://internationaldayofpeace.org/get-involved
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-18/secretary-generals-remarks-general-assembly-event-the-international-day-for-the-elimination-of-racial-discrimination-bilingual-delivered-follows-scroll-further-down-for


diskriminacije. Svet, kjer sočutje in empatija premagata sum in sovraštvo. Svet, na katerega smo 

lahko resnično ponosni. 

Dogodki 2022 

Mednarodni dan miru bomo obeležili 16. septembra 2022 na sedežu Združenih narodov. Program 

se bo začel s tradicionalno slovesnostjo zvonjenja miru v vrtu miru ob 9.00 po EDT. Ob tem dogodku 

bosta generalni sekretar in predsednik generalne skupščine zazvonila na Zvon miru. Po tem bo v 

dvorani Ekonomsko-socialnega sveta (ECOSOC) ob 9.30 EDT potekalo praznovanje mladih, na 

katerem bo več kot 500 študentov komuniciralo z generalnim sekretarjem ter uglednimi umetniki in 

aktivisti. Mladi bodo predstavili projekte, ki ponazarjajo njihove ukrepe za boj proti rasizmu in s tem 

spodbujanje miru. Oba dogodka bosta prenašana v živo in na zahtevo. 

 

Mednarodni dan miru 2022 

https://www.un.org/en/observances/international-day-peace 

 

Pridružite se ljudem po vsem svetu in 

obeležite mednarodni dan miru! 

 

Ljudje v mestih, skupnostih in vaseh po vsem 

svetu so sodelovali pri mednarodnem dnevu 

miru na različne in pomembne načine. 

 

 

 

 

Poiščite dejavnosti ob dnevu miru v svoji skupnosti in po vsem svetu: 

* minuta molka ob 12. uri (vsi časovni pasovi) 

* dogodki za izobraževanje o miru  

* medkulturni in medverski dialogi 

* delavnice na temo dneva miru ZN 

* meditacija in molitev 

* sajenje miru drogovi 

* Skupnostna srečanja 

* Vigilije  

* Koncerti in festivali 

* Nogometne tekme v duhu miru 

* Služenje drugim 

* Prazniki za mir 

* Pisanje mirovne poezije 

* Joga 

* Pohodi, parade in slovesnosti z zastavami 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpeaceday2022&data=05%7C01%7Ckostova%40un.org%7C0de6e037754a4fce481308da8c32ccbe%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637976447770361880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U5pLJ9Fy8fr8%2FePzRbYj9BfXZZOgtzfADRieYbmQudY%3D&reserved=0
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
https://internationaldayofpeace.org/wp-content/uploads/2016/07/Imagine-with-flowers.jpg


* Javni programi z vladnimi uradniki 

* Vključevanje mladih v aktivnosti za izgradnjo miru. 

 
Vključevanje v Dan miru lahko poteka zasebno, kot del skupine in/ali kot udeleženec 

dogodka ali programa. Strani v tem razdelku – Otroci in mladina, Umetnost, Nenasilje, 

Okolje, Zdravje, Socialna pravičnost itd. ponujajo različne ideje za obeleževanje tega 

svetovnega dneva, ki ga delimo z vsem človeštvom. 

 
 

POBUDE OB GLOBALNEM DNEVU MIRU 
 

Minuta molka/Trenutek miru: "Val miru" 
~ opoldne v vseh časovnih pasovih 

21. september 

 
Val miru se je začel ob prvem praznovanju mednarodnega dneva miru ZN – 21. 

septembra 1982, in se je še naprej širil po svetu na več načinov. Val miru je 
namenjen človeštvu kot združevalnemu dejanju miru na dan miru in vsak dan. 

 
– "Naj mir prevlada na zemlji!" – Vključite to univerzalno izjavo – morda okoli 
lokalnega pola miru  – za začetek in/ali konec programa ali srečanja. 

– Global Fest For Peace – Zberite ljudi ob hrani v duhu miru – vključite medverski ali 
medkulturni dialog, če želite (Global Feast PDF . ) 

– Roots and Shoots – vsak september skupine Roots & Shoots z vsega sveta 
praznujejo Roots & Shoots in počastijo mednarodni dan miru. Dr. Jane je glasnica 
miru ZN od leta 2002 in nas vse navdihuje, da živimo v harmoniji z naravo in drug z 
drugim. 

– II Dnevi globalne enotnosti – Cilj 11 dni globalne enotnosti je krepitev idealov 
enotnosti in enakosti, raznolikosti in enotnosti, harmonije in sočutja ter predvsem 
napredek kulture miru. 

http://www.worldpeace.org/
http://www.peacepoleproject.org/
https://www.facebook.com/GlobalFeast
https://www.facebook.com/GlobalFeast
https://www.facebook.com/GlobalFeast
http://www.peacedayphilly.org/wp-content/uploads/2014/06/GlobalFeast.doc.pdf
http://rootsandshoots.org/peaceday
http://rootsandshoots.org/peaceday
http://we.net/11days


– Compassion Games International – ponuja zabavne in ustvarjalne načine za 
podžiganje in spodbujanje sočutnega delovanja v skupnostih po vsem svetu. 

– Globalni projekt mala (joga) – združuje jogo, služenje in kolektivno delovanje ter 
oblikuje »malo okoli zemlje«, ki temelji na svetem ciklu 108 (108 Surya Namaskar, 
Mantra, Kriya, Meditacija). 

– Be the Peace – Od 19. do 21. septembra se pridružite sinhronizirani meditaciji na 
spletu. 
– Pea ce Crane Project – Ustvarite in delite mirovne žerjave z ljudmi na različnih 
koncih sveta. 
– One Day One Goal – Kampanja Peace One Day uporablja moč športa za 
združevanje ljudi.  

 
 

Karkoli se odločite narediti, se ustavite ob 12. uri po lokalnem času in se 
pridružite ljudem po vsem svetu v minuti tišine/trenutku miru. 

http://compassiongames.org/
http://www.globalmala.com/
http://bethepeace.com/
http://peacecraneproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eOObnfim7aI
http://www.peacedayphilly.org/wp-content/uploads/2013/05/MLK-world-art.jpg

