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Několik slov na úvod
V dnešním světě je stále více násilí, které se rozšiřuje do všech oblastí života 
a vytváří atmosféru strachu, nejistoty, úzkosti a uzavřenosti. Nejedná se pouze 
o násilí fyzické, násilí válek a kriminality, ale i o násilí ekonomické, rasové, 
náboženské, psychologické, rodinné násilí i vnitřní násilí v člověku. 

Když slyšíme slovo nenásilí, často nemáme jasnou představu o tom, co doopravdy 
znamená. Nenásilí neznamená pacifismus, není to jen jednoduchý způsob pro-
testu. Není to rezignovaný přístup těch, kteří se ze strachu vyhýbají střetům.

Nenásilí je velkou životní filosofií a způsobem jednání, které je vždy inspirová-
no hlubokým morálním a životním přesvědčením a dnes představuje jediné 
východisko ze začarovaného kruhu násilí, který nás obklopuje. 

2. říjen - Mezinárodní den nenásilí
V roce 2007 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Mezinárodním dnem 
nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí narození Mahátmy Gándhího, 
vůdce indického lidu v boji za nezávislost. Gándhí se svými názory a způsobem 
života stal obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém 
světě. Jeho filozofii nenásilného odporu následovali například Martin Luther 
King, Nelson Mandela a další. V oficiální zprávě vyzývá OSN všechny členské 
státy, aby 2. října na oslavu Mezinárodního dne nenásilí uspořádali různé 
veřejné aktivity: „Gándhího poselství tolerance a bratrství se má šířit zejména 
mezi mladou generací tím, že se nenásilí stane součástí školní výuky.“ 

Tato brožura nenabízí hotová řešení problémů, jakými jsou válečné konflikty, 
diskriminace, domácí násilí, šikana, chudoba či nesnášenlivost. Snahou je oslo-
vit co nejvíce lidí, kteří jsou připraveni vstoupit do světa poznávání, aktivního 
zapojení se a vzájemné spolupráce, která směřuje k lidské svobodě a tvořivému 
duchu člověka.
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Aktivní nenásilí
Aktivní nenásilí má dlouhé, ale tenké kořeny, nesoucí myšlenky staré tisíce let. 
Po stejnou dobu se tyto myšlenky vyvíjely. S nenásilím se můžeme setkat jak 
v budhismu, islámu a křesťanství, tak v dalších starých i mladých náboženstvích. 
Stejně tak se o něm zmiňují významní literáti různých dob: od Chelčického 
k Tolstému a Komenskému, od Plata, Tomase Paina, Kanta po Einsteina. Přesto 
se aktivní nenásilí zatím nedostalo do módy. Důvody mohou být různé. Určitě to 
ale není tím, že by tato metoda neměla smysl – o tom by mohl vyprávět Gándhí, 
Martin Luther King a další.

Aktivní nenásilí je mnohem více než opak násilí 
Aktivní nenásilí je životní styl a postoj k tomu, co se děje ve světě. Pokus o defi-
nici násilí by mohl znít tak, že násilí je čin nebo aktivita, která někomu způsobuje 
bolest či strach. I nenásilí je však aktivita. Aktivní nenásilí má za cíl odstranit 
nespravedlnosti, které někoho zraňují. Důležité je zaměřit se na to, co násilí 
způsobuje. Na to upozorňovat, hledat jiné cesty a následně se jimi vydávat. 
Nejde tedy o záplatování pytle, ale o dlouhodobá řešení jakýchkoliv problémů.

Cokoli v životě uděláme, má do budoucna nějaký následek. Čím lepší jsou naše 
činy, tím lepší jsou pak i výsledky. A proto je tedy nejdůležitější začít přímo 
u nás samotných. Abychom se chovali tak, jak chceme, aby se ostatní chovali 
k nám. Abychom se snažili dělat, myslet i říkat to, co doopravdy chceme. Potom 
můžeme žít život podle našich představ a to, co budeme dávat do okolí, bude to 
nejlepší z nás.

Proč je nenásilí cesta do budoucna?
Násilí nám v minulosti ukázalo, že není tou správnou cestou k vyřešení problémů. 
Příliš často vede pouze k dalekosáhlejším následkům, které se pak řeší dalším 
násilím (a tak pořád dokola). Příklady jsou mnohé: situace na Blízkém východě, 
v Africe, izraelsko-palestinský konflikt atd. Aktivní nenásilí přináší sice složitější, 
ale trvalá řešení i těch největších problémů. V minulosti nám představitelé ak-
tivního nenásilí jasně dokázali, že je tato metoda tou nejplatnější formou prosa-
zování spravedlnosti.
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Co jiného, než naše aktivita zaměřená na kořeny násilí, by mohlo být lepší 
odpovědí na problémy, které lidé mají? 

Co jiného, než naše aktivita zaměřená na hledání pozitivních možností do bu-
doucnosti, by mohlo přinést nápady na to, jak tu žít v klidu dál a dál?

Je zřejmé, že aktivní nenásilí nepřinese své výsledky hned. Ale o to nejde. Poznat 
sám sebe také netrvá minutu. To však neznamená, že nestojí za to se pozná-
vat. To stejné platí o naší rodině, mezi přáteli, s jinými kulturami či národy. 
Každý krok v hledání a prosazování pravdy je velkým krokem k pochopení a ke 
spravedlnosti.

Symbol nenásilí 
Symbol aktivního nenásilí byl vytvořen, aby reprezentoval aktivní postoj proti 
všem formám násilí. 

Je tvořen dvěma kruhy (kruh je znak dokonalosti a souladu). Vnitřní kruh 
představuje jednotlivce, který by měl jednat v souladu s tím, co si myslí a co 
cítí. Vnější kruh pak symbolizuje společnost kolem jednotlivce. Aktivní nenásilí 
učí, že by se člověk měl ke svému okolí chovat tak, jak chce, aby se ono chovalo 
k němu. Proto je menší kruh (člověk) spojen s vnějším kruhem (společností) 
dvěmi polokruhy z obou stran jako symbol vzájemného ovlivňování se.
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Představitelé nenásilí

Lev Nikolajevič Tolstoj
1828 - 1910, Rusko

Nejslavnější ruský spisovatel, jeden z nejpřednějších klasických realistů světové 
literatury, jehož nejvíce proslavila díla Anna Karenina a Vojna a mír, se narodil 
roku 1828 v Jasné Poljaně ve starobylé šlechtické rodině. 

Začal studovat orientální jazyky a práva, studium však 
nedokončil a namísto toho vstoupil do vojenské služby. 
Cestoval po Evropě a posléze se vrátil na svůj statek do 
Jasné Poljany, kde se snažil zlepšit životní podmínky svých 
poddaných. Založil vesnickou školu pro děti a sám zde vedl 
výuku. Mnoho energie vynaložil na vydávání průbojného 
pedagogického časopisu Jasnaja Poljana. Začal prosazo-
vat návrat k přírodě, skromnost a vegetariánství.

Po hluboké existenciální krizi u Tolstého však nas-
tává duševní zlom. Cítí se nešťasten v rodině a po jeho 
neúspěšných pokusech o řešení mravních a společenských 
rozporů Ruska se odvrací od své vlastní společenské třídy. 
Začíná krutý rozpor mezi ideály chudoby a „pravdy lidu“ 
a jeho vlastním životem boháče. 

Začne hlouběji studovat Kristovo učení, kde hledá původní smysl, který se 
z církevní nauky poněkud vytratil. Ve své knize „Království boží je ve vás”  píše, 
že církev zapomněla na dva prosté a přitom základní články Evangelia: milovat 
své bližní a neodporovat zlu násilím. A tak, i když je sice křesťanství všude kolem 
nás, neproniklo do života a srdcí lidí.

Kristovo učení neříká pouze to, že bychom zlu neměli odporovat násilím, ale 
přináší i nové pojetí života. Kdyby toto učení vzešlo do života společnosti, 
zamezilo by boji lidí mezi lidmi. Ne tak, že by jednu jejich část podřídilo nějaké 
autoritě, ale zakázalo by lidem, především těm u moci, aby používali násilí 
kdykoli a proti komukoliv. Kdybychom nebyli zaslepeni pokrytectvím, ujasnily 
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by se nám ty nejzákladnější věci v našem životě: poděl se o to, co máš, s ostat-
ními, nehromaď bohatství, nenadýmej se pýchou, nekraď, nepřinášej nikomu 
utrpení, nedělej jiným to, co bys nechtěl, aby jiní činili tobě”, to všechno už 
bylo vysloveno, a to ne před osmnácti stoletími, ale před pěti tisíci lety. Kdy-
by neexistovalo pokrytectví, nebylo by žádných pochyb o pravdivosti tohoto 
zákona. Jediným smyslem života je sloužit lidstvu, přispívat k upevnění krá-
lovství božího na zemi, a to nebude možné, dokud každý z lidí nepozná pravdu 
a nezačne ji vyznávat. 

Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat, ani se nebude dát 
říci: „Hle, je tu,” nebo „je tam”. Vždyť království Boží je ve vás!

Móhandás Karamčand Gándhí 
1869 - 1948, Indie

V roce 1889 přišel Gándhí do Anglie studovat práva. Při svém pobytu v Londýně 
byl přiveden několika vegetariánskými přáteli ke studiu Indického náboženství 
a literatury, zde objevuje Gándhí první zárodky svého nenásilného učení. 

Po návratu do Indie přijal Gándhí pracovní nabídku z Jižní Afriky. Byl najatý, 
aby obhajoval bohaté indické obchodníky. Při cestě z Johannesburgu do Preto-
rie byl však kvůli své barvě pleti vyhozen z vlaku první třídy, i když měl platnou 
jízdenku. Následkem tohoto incidentu začal Gándhí přemýšlet o špatných pod-
mínkách indické menšiny a o tom, co by se dalo udělat pro zlepšení její situ-
ace v Jižní Africe. V jeho době byl apartheid, neboli rasová segregace, zákonem 
a politikou vlády Jižní Afriky. Gándhí proto začal organizovat indickou komu-
nitu v boji za její práva. Během dvaceti let v Jižní Africe Gándhí vyvinul své 
principy nenásilného odporu. Vedl boj pomocí nenásilných konfrontací s vlá-
dou. Jeho pravidla nenásilného odporu zní:

Nemsti se a nevracej rány.1. 

Vydrž vlastní bolest a utrpení, i kdybys měl zemřít.2. 

Vyjadřuj lásku a odpuštění svým utiskovatelům. 3. 

Nechtěj ublížit nebo pokořit svého utlačovatele, raději žádej o usmíření 4. 
a urovnání sporů.
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Slib nenásilí nám přikazuje nejvyšší pokoru a dobrou vůli v jednání s našimi 
nejúhlavnějšími nepřáteli… Snažíme se vládu paralyzovat jako systém, nikoli 
však zastrašováním, nýbrž setrvalým tlakem naší nevinnosti. 

Po dosažení mnoha reforem občanských práv Gándhí v roce 1914 opouští 
Jižní Afriku a vrací se do Indie. Nejprve cestoval po celé Indii, aby poznal pod-
mínky života chudých lidí a mohl jim pomoci. Pak začal organizovat indickou 
veřejnost, aby protestovala proti britským vládním zákonům, týkajícím se Indie. 
Podporoval farmáře z oblasti Champaran v jejich boji proti britským majitelům 
pozemků, kteří je vykořisťovali. Vyjednal čestnou dohodu a dobré ceny pro 
farmářskou produkci. Úspěšně urovnal pracovní spor v textilním průmyslu ve 
městě Ahmedabad. Když oblast Bardoli odmítla platit zvažované nespravedlivé 
daně, Gándhí povzbudil ostatní oblasti, aby na podporu udělaly to samé, ve víře, 
že to svrhne britskou vládu. 

Aktivit a kampaní tohoto typu zorganizoval Gándhí velké množství, všechny 
byly založeny výhradně na principu nenásilí. Když někteří z jeho indických 
stoupenců povstali a zabili 22 policistů v Chauri-Chaura, Gándhí to nazval  
vzpourou. Cítil se osobně zodpovědný za tato zabití, neboť pro něho nebylo násilí 
platnou formou boje, nikdy nechtěl zabít Brita pro dosažení míru a práva pro 
svůj lid. „Oko za oko a svět bude slepý.“ Věřil, že zabíjení kvůli tomu, aby člověk 
dostal to, co chce, je špatné, a raději volil porážku před dosažením nezávislosti 
pro Indii. Dále si stál za svými principy nenásilí a od lidí se mu dostalo titulu 
Mahátma – velká duše. 
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Během druhé světové války se svaz muslimů odtrhl od Gándhího a požadoval 
rozdělení Indie na dvě země – jednu pro Muslimy a jednu pro Hindy. Jelikož 
každé město, vesnice a obec mělo populaci složenou z lidí vyznávajících různá 
náboženství, Gándhí s tímto požadavkem nesouhlasil. Cítil, že by toto rozdělení 
vedlo k válce a v roce 1947, kdy Británie zemi rozdělila na Indii a Pákistán, se 
jeho předpověď vyplnila. Během této občanské války Gándhí pobýval v Bengál-
sku ve východní Indii a v Delhi. Těmto částem země přinesl mír. Proto se 
plánoval přesunout do nově vytvořené země Pákistánu a vyjednat zde mír. To 
však nestihl, neboť 30. ledna 1948 jeho mírová mise skončila. Byl zavražděn 
fanatiky, kterým pomohl oprostit se od Britské nadvlády.

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.

Martin Luther King
1929 - 1968, USA

M. L. King se narodil v roce 1929 v Atlantě ve státě Georgia, vystudoval teologii 
a filosofii a při studiích objevil i Gándhího. Byl stržen a okouzlen jeho myšlenkou 
nenásilí. Tento baptistický pastor byl spíše než myslitelem velkým mužem činu. 
Jeho společenská aktivita spadá do období 50. a 60. let, kdy v demokratických 
Spojených státech vládl tvrdý režim rasové segregace, odsouvající černošské oby-
vatelstvo na okraj společnosti. Na všech veřejných místech, včetně dopravních 
prostředků, měli černoši svá „vyhrazená místa”, neměli stejná práva jako běloši, 
žili povětšinou ve svých čtvrtích, v nezdravé atmosféře násilí a diskriminace.

V roce 1954 King odešel z Atlanty do města Montgomery v Alabamě, kde začal svou 
politicko-společenskou aktivitu. Impulsem pro něj bylo zatčení paní Rosy Park-
sové, která se v autobuse posadila na místo vyhrazené bílým a odmítla se zved-
nout. King se stal vůdcem protestního hnutí proti rasové segregaci v městských 
dopravních prostředcích. Protesty trvaly přes rok a černoši města Montgomery 
při nich prokázali pevné přesvědčení, vytrvalost a zralost. Důsledně uváděli do 
života Kingovy myšlenky: odmítali násilí a neodpovídali na různé podoby pro-
vokací. M. L. King byl zatčen a odsouzen, bylo mu vyhrožováno a byly na něj 
páchány atentáty, dále docházelo k masovému zatýkání a úřady se sdělovacími 
prostředky šířily falešné informace ve snaze hnutí rozdělit. 
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Po roce protestů a bojkotu autobusů prohlásil Nejvyšší soud rasovou segregaci 
v dopravních prostředcích za nezákonnou. Rozhodnutí Nejvyššího soudu vyvo-
lalo silné násilné reakce. Kukluxklan uspořádal řadu manifestací, avšak stejně 
rozhodné byly i odpovědi hnutí: 

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.

K těm nejdůležitějším chloubám americké demokracie patří to, že máme prá-
vo protestovat za naše práva. Toto je nenásilný, duchovní a morální protest, 
který používá metodu pasivního odporu. I kdyby proti nám bylo použito násilí, 
my nebudeme reagovat násilně.

Důležitým cílem bylo i dosáhnout toho, aby černoši měli skutečné volební právo. 
Nespolupráce, protestní manifestace a „sit-in“ byly nejčastěji užívané metody 
proti uplatňování segregace. Hnutí černochů se rozšířilo mezi studenty i do 
severních států. V roce 1964 vyvrcholilo pochodem ve Washingtonu, po kterém 
se King a ostatní organizátoři setkali s prezidentem Kennedym. Ten den do 
Washingtonu dorazily statisíce lidí a King pronesl svůj slavný proslov: 

Mám sen, že jednou tam venku na červených kopcích Georgie synové bývalých 
otroků a synové bývalých otrokářů budou moci zasednout ke společnému stolu 
bratrství. Mám sen, že jednou Mississippi – stát trpící žárem nespravedlnosti, 
stát trpící žárem útlaku – bude proměněn na oázu svobody a spravedlnosti. 
Mám sen, že jednou budou moje čtyři malé děti žít v zemi, kde nebudou posu-
zovány pro svou barvu pleti, ale pro svůj charakter. Dnes mám tento sen. 
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V následujících letech se přiostřily i reakce zastánců segregace, řada význam-
ných představitelů nenásilného hnutí byla zavražděna. M. L. King stále hlouběji 
chápal, že jeho boj není jen bojem černochů v Americe, ale že se týká celého 
lidstva. Pochopil, že násilí je třeba hledat v srdci samotné společnosti, v jejích 
pravidlech a v její filosofii. Tato hluboká úvaha jej přiměla postavit se proti válce 
ve Vietnamu. 

Bůh nemá zájem jen na svobodě lidí s černou, hnědou či žlutou pletí, Bůh má 
zájem na svobodě celé lidské rasy, na vytvoření společnosti, kde spolu žijí 
všechny lidské bytosti jako bratři, kde není zapotřebí nenávisti ani násilí. Toto 
je něco jiného, je to moderní způsob, jako byl ten Gándhího, podle kterého je 
nespolupráce se zlem morální povinností stejně tak jako spolupráce s dobrem.

M. L. King byl zavražděn 4. dubna 1968 v Memphisu, ale to, co uvedl do pohybu, 
už nic nemohlo zastavit.

Mario Rodriguez Cobos (Silo)
1938, Argentina

Miluj skutečnost, kterou vytváříš, a ani smrt nezastaví tvůj let.

Mario Rodriguez Cobos, přezdívaný Silo, se narodil v roce 1938 v Mendoze 
v Argentině, kde v současnosti žije. 

První Silovy pokusy předložit své myšlenky veřejnosti byly potlačeny krutým 
vojenským režimem, který byl v Argentině v šedesátých letech u moci. Silo 
a několik mladých lidí, kteří šířili jeho myšlenky, byli zatčeni a pronásledováni. 
Teprve 4. května 1969 mu byl umožněn projev na veřejnosti, a to ve výšce 3 000 
metrů nad mořem, na úpatí hory Aconcagua, daleko od civilizace, v obklíčení 
vojenských aut a kulometů. 

Skupiny, inspirované jeho spisy, uvedly v život různé společenské aktivity, 
z nichž nejznámější - Humanistické hnutí - se rozvinulo v mnoha zemích světa 
a stalo se důležitým opěrným bodem v nenásilném boji za prosazení lidských 
práv. Jeho myšlenky se týkají celé planety. Za ústřední hodnotu a téma považuje 
lidský život. Dále věří v důležitost různorodosti, která je bohatstvím lidstva. 
Tento pohled se dotýká srdcí lidí nejrůznějších vyznání, kultur a národů. 
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Tyto návrhy obecně charakterizují naše myšlení a jednání: považovat člověka 
za hlavní hodnotu, rovnost příležitostí pro všechny, uznat různorodost a po-
stavit se proti každé formě diskriminace, prosazovat svobodu myšlení a bojo-
vat proti všem formám násilí. Tyto návrhy vedou současně k vytvoření stylu 
života a vysoké morální hodnoty, kterou lze vyjádřit těmito slovy: Chovej se 
k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.

Humanistické hnutí se dále rozvíjí. Dnes bojuje za ochranu lidských práv 
v oblasti politické a kulturní, na poli etiky ve vědě, pořádají se mírové aktivity 
a důležitou roli hraje i rozvoj osobnosti každého z nás. 

Říkám, že na osobní úrovni by se každý měl snažit, aby bylo v souladu to, co si 
myslí, s tím, co cítí a co dělá, upravit svůj život koherentním způsobem a unik-
nout rozporu, který vytváří násilí.

Silova filosofie spočívá i v tom, že lidská přirozenost má možnost změny sama 
sebe působením na své okolí a společnost. To, jakým směrem se bude měnit 
společnost, záleží na záměrech jednotlivců, kteří se budou o změny zasazovat. 

Letíme na křídlech ptáka jménem ‚pokus‘, který se vznáší nad frustracemi, sla-
bostmi a malichernostmi. Je to pokus, který stojí za to žít, protože představuje 
pokračování nejlepších aspirací dobrých lidí, kteří tu byli před námi. Je to 
pokus, který stojí za to žít, protože představuje vzor pro nové generace, které 
změní svět.
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Další významní 
představitelé nenásilí

Gautama Buddha
cca 564 př. n. l. - 484 př. n. l., Indie

Protože se narodil jako princ, pokusil se ho jeho otec držet v paláci, daleko od 
utrpení a v neomezených radostech. V mládí pak obešel svět a byl šokován, když 
viděl tolik žalu v podobě stáří, nemocí a smrti. Pokusil se dosáhnout duchovní-
ho vývoje pomocí známého odříkání, ale to mu nepřineslo úspěch, a tak vypra-
coval „střední cestu“ a nazval ji svým učením. Předkládal myšlenku nenásilí 
a všeobecné lásky a míru již před 2 500 lety. Císař Ashoka Maurya z Indie tuto 
pacifistickou filosofii ve 3. století před naším letopočtem oficiálně uznal a poslal 
buddhistické misionáře na daleký východ a do centrální Asie. Buddha je pro svůj 
zájem o rozšiřování myšlenky míru a nenásilí znám nejen mezi obyvateli Indie, 
ale mezi pacifisty z celého světa.

Platón 
427 př. n. l. – 347 př. n. l, antické Řecko

628 př. n. l. v dílech Republika a Zákony Platón tvrdí, že největším nebezpečím pro 
město nejsou frakcionářství a občanské války, ale hlavně mír získaný vítězstvím 
jedné skupiny a zničením jejích rivalů. Ten by neměl být upřednostňován před 
sociálním smírem dosaženým díky přátelství a spolupráci všech městských částí. 
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Mír pro Platóna není status quo, související se zájmy privilegované skupiny, ale 
se zájmy a tužbami většiny lidí. Nestál o válku vedoucí k vítězství jedné skupiny, 
ale o mír ve společenské rozmanitosti.

Ježíš Kristus 
mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 33, starověká Judea

Zde jsou některé příklady z jeho učení o nenásilí, 
zaznamenané v evangeliích apoštolů: „Vrať svůj 
meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, 
mečem zajdou.“ (Matouš 26:52) „Slyšeli jste, že 
bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám 
pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale 
kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; 
a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech 
i svůj plášť. Kdo tě donutí ke službě na jednu míli, 
jdi s ním dvě.“ (Matouš 5:38-41) 

Talmud (židovské svaté písmo)
I když příčinou míru je lež, mír samotný nesmí nikdy být lží. Kdokoli zmařil 
jeden život, je stejně vinen, jako by zničil celý svět; a kdokoli zachránil jeden 
život, zaslouží si stejnou odměnu, jako by zachránil celý svět.

Tato pasáž se nachází i v Koránu.

Islám a sufismus
Nauka Ibn Arabiho hlásá, že celý vesmír je Jeho zjevení. To vede k odstranění 
bariér mezi lidmi různých náboženství. Tedy mír, přátelství a láska byly hlavním 
předmětem zájmu školy sufismu Mansura Al-Hallaje (umučen v roce 922), vyk-
ládané psychospirituální naukou „dvou přirozeností“. 

Sufisté odmítají myšlenku, že náboženská autorita musí být založena na titu-
lech a bohoslužbách. Učitelé sufismu raději získávají uznání a podporu díky 
jasnozření a schopnosti přenosu osvícení na své studenty. Historie sufismu je 
plná příkladů pomoci na základě vnitřní víry. 
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Immanuel Kant 
1724 - 1804, Německo

V roce 1795 Kant vydává pojednání nazvané „O věčném míru: filosofická ski-
ca“. Tvrdí, že dohoda o stabilitě mezi Pruskem a Francií je pouze „odklad války, 
nikoli mír“. V tomto pojednání Kant argumentuje tím, že vše je přímá daň lid-
stva, kterou platí za to, že chce dosáhnout celosvětového společenství lidí spra-
vovaných vládou práva pomocí násilí. Kant věří, že mír může postupně narůstat. 
Prvním krokem je změna států na republiky. Jako druhý krok se republiky spojí 
do federace. A jednoho dne bude tato federace obsahovat všechny státy na světě. 
Díky tomu je považován za inspiraci k vytvoření Společenství národů, které po-
vede ke konci válek.

Henry David Thoreau 
1817 - 1862, USA

Americký esejista, básník a filosof, známý mimojiné tím, že žil podle nauky trans-
cendentalismu, což zachytil ve svém mistrovském díle Walden. Byl také velkým 
zastáncem lidských svobod, jak dokazuje jeho esej Občanská neposlušnost.

Každý má morální závazek odmítnout spolupráci s nespravedlivým sociálním 
systémem.

John Ruskin 
1819 - 1900, Velká Británie

V Ruskinově díle můžeme nalézt nespokojenost s dobovým uspořádáním 
společnosti, především se sociálními podmínkami chudých vrstev a majet-
kovou polarizací společnosti, kritiku industrializace a předpokladů klasických 
ekonomů. Ruskin se do ekonomie snažil prosadit sociální a etický aspekt, jehož 
absenci v tradiční ekonomii pokládal za nejzávažnější chybu, jaké se klasičtí 
ekonomové dopustili. Nejvýznamnější jeho knihou na toto téma je Unto This 
Last. Ruskin ovlivnil řadu významných osobností, které na něj přímo či nepřímo 
navázaly, jedná se například o Tolstého, Shawa, Prousta či Gándhího.

Co si myslíme, nebo co víme, či v co věříme, má nakonec malou váhu. Důležité 
je jen to, co děláme. 
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Albert Einstein 
1879 - 1955, Švýcarsko

Einstein věřil v nenásilí a stavěl se proti 1. světové válce. Jak sám řekl: „ovliv-
nil mě morální přístup k životu, láska ke spravedlnosti a poznání a touha po 
nezávislosti člověka.“ Podporoval Židy a jejich touhu po domovině v Palestině, 
podporoval však domovinu ne jako politický stát, ale jako místo, kde budou moci 
Židé rozvíjet svou kulturu a zemi budou sdílet se svými sousedy. 

Nelson Mandela 
1918, Jižní Afrika

Odpor Nelsona Mandely proti apartheidu byl zpočátku založen na nenásilí. 
Později však Mandela usoudil, že v boji proti jednomu z nejhorších politických  
systémů, plnému násilí, mají své místo sabotáže i ozbrojený odpor. Většina 
nástrojů odporu, který vedl k pádu apartheidu, byla ve skutečnosti založena na 
nenásilí, ať už šlo o mezinárodní nátlak, občanskou neposlušnost či Mandelovo 
odmítnutí opustit vězení, což dále posílilo mezinárodní nátlak. Je otázkou, zda 
můžeme Mandelu zařadit mezi ostatní osobnosti nenásilí. Debata na toto téma 
nám může pomoci vyjasnit tento problém.
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Aung San Suu Kyi 
1945, Barma

Zdrojem její inspirace byli Mahátma Gándhí, o kterém se učila, když byla její 
matka velvyslankyní v Indii, a její otec Aung San, který vedl boj za osvobození 
Barmy. Když jí byly pouhé dva roky, byl její otec zavražděn a ona kolem jeho 
života soustředila svá studia. 

Od Gándhího získala oddanost k nenásilí, od svého otce postoj, že vedení je 
služba a člověk má vést v pokoře, s důvěrou a respektem k těm, které vede. 
Oba pro ni byli také příklady nezávislosti a prostoty a její otec Aung San pro ni 
představoval „hlubokou přirozenost“. 

V roce 1991 obdržela Nobelovu cenu míru. 
Během předávacího ceremoniálu byla držena 
ve vazbě vojenskou diktaturou v Barmě a byla 
pouze zastoupena svými dvěma syny, manželem 
a fotografií. 

Stála u vzniku Národní ligy pro demokracii 
a stala se její hlavní tajemnicí. Podporovala 
politiku nenásilí a občanské neposlušnosti. 
Nedbaje zákazu, Suu Kyi procestovala se svými 
projevy pro široké publikum celou zemi. Suu 
Kyi pokračovala v kampani přesto, že byla týrá-
na, vězněna a ubíjena vojáky. Měla zakázáno 
zúčastnit se voleb. V deltě Irawaddy se stal známý 
incident, kdy šla Suu Kyi odvážně proti hlavním, 
které na ni mířily. Bez obvinění a soudu byla 
umístěna do domácího vězení. Přesto její strana 
vyhrála volby s 82 procenty. Vojenská junta však 
tyto výsledky odmítla uznat.
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Příklady nenásilného boje

Metody nenásilného protestu a přesvědčování
Veřejné projevy• 
Petice• 
Letáčky a knihy• 
Nápisy na oblohu a na zem• 
Výsměšné ceny• 
Shromažďování se• 
Pochody, autokolony• 
Nošení symbolů• 
„Popichování“ úředních činitelů• 
Divadlo, fórky a hudba• 
Přednášky a semináře• 
Ticho• 

Metody společenské 
nespolupráce

Bojkot• 
Studentské stávky• 
Zůstat doma• 
Kolektivní zmizení• 

Metody ekonomické 
nespolupráce

Spotřebitelský bojkot• 
Výběr bankovních vkladů• 
Odmítnutí platit dluhy nebo úroky• 
Stávky• 
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Metody politické nespolupráce
Bojkot voleb• 
Odstranění symbolů a značek• 
Protestní demonstrace v sedě• 
Vystoupení země z mezinárodních organizací• 

Metody nenásilné intervence
Půst a hladovka• 
Protestní stání• 
Nenásilná okupace• 
Formování nových společenských vzorů• 
Alternativní trhy• 
Odkrývání identit tajných agentů• 

Lidé bojující za demokratická práva a spravedlnost velmi často neznají plný 
rozsah metod nenásilné akce. Moudrá strategie, pozornost věnovaná dynamice 
nenásilného boje a pečlivý výběr metod můžou zvýšit jejich šance na úspěch. 

V případech Gándhího a M. L. Kinga byly snahy soustředěny na změnu ne-
spravedlivých zákonů a společenských skutečností a pouze v případech, kdy hle-
dané pokroky nemohly být dosaženy vyjednáváním a domluvou, se využívalo 
přímých aktivit plánovaných kampaní. (Příklady Gándhího a zákona o soli a po-
chodu pro sůl. Martin Luther King a státní zákony rasové segregace - bojkot 
veřejné dopravy atd.)
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Humanistické hnutí
Humanistické hnutí je celosvětovou sítí dobrovolníků, kteří věří, že svět bez 
násilí a utrpení záleží na aktivitách každého z nás. Humanisté usilují o svět, kde 
by nebyly hlavní hodnotou peníze a lidé by nebyli jednoduše využívaní pro pros-
peritu druhých. Humanisté se aktivně staví proti násilí jakéhokoliv druhu, ať už 
fyzického, psychického, rasového nebo ekonomického. 

Násilí však nejde vyřešit násilím, aniž bychom nezpůsobili další utrpení, a proto 
je hlavní metodologií všech humanistických aktivit nenásilí. Skutečná moc totiž 
není v institucích, ve státě, v politických stranách nebo v penězích, ale v lidech 
samých - ve spojení velkého množství lidí za stejným cílem. 

Aby však lidé byli schopni tuto moc využít směrem k nenásilí, musí jednat v sou-
ladu s tím, co si myslí a co cítí, a musí vidět v každém člověku jemu rovnou lidskou 
bytost. Je důležité, aby se lidé naučili vzájemné toleranci, solidaritě a respektu  
různých zájmů, kultur a tradic. Jen tehdy bude docíleno skutečné svobody 
člověka. Základní návrhy Humanistického hnutí lze tedy stručně shrnout do 
pravidla: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“ Jed-
nání dle tohoto principu však není vůbec jednoduché, a proto je nutná práce 
každého z nás na sobě samém. Jedině pokud lidé začnou jednat nenásilně 
v každodenním životě, můžeme mluvit o platné a dlouhodobé změně společnosti 
a vymýcení pravých příčin násilí.  

Humanistické hnutí vzniklo na konci šedesátých let v Argentině ze studijních 
skupinek, které se vytvořily kolem spisů Maria Rodrigueze Cobose (Sila). 
V současné době se jej aktivně účastní statisíce lidí ve více než 130 zemích 
světa. 

Humanistické hnutí má velmi otevřenou a volnou formu organizace, založenou 
na úplné dobrovolnosti, koníčcích lidí a nezávislosti jednotlivých jeho orga-
nizací, působících v daném státě. Ty jsou propojeny na mezinárodní úrovni, 
aby mohly koordinovat společné aktivity, jako například Světový pochod za mír 
a nenásilí. V současné době se celosvětově jedná o pět oficiálních organizací 
– Komunita pro lidský rozvoj, Centrum kultur, Svět bez válek, Humanistická 
strana a Centrum studií. Každá z těchto organizací působí v určité společenské 
oblasti různými aktivitami, kterými se snaží bojovat proti násilí v dané sféře.
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V České republice jsou dobrovolníci Humanistického hnutí aktivní od roku 1994 
a kromě Centra studií, působícího v oblasti vědy, zde fungují všechny oficiální 
organizace hnutí. Na následujících stránkách najdete jejich stručný popis spolu 
s některými projekty, které se v jejich rámci organizují. 

Komunita pro lidský rozvoj
Jsme společensko-kulturní nezisková organizace složená z dobrovolníků, kterým 
není lhostejný osud tohoto světa, životy a utrpení milionů lidí. Nezájem, zavírání 
očí před problémy současnosti a mlčení jsou stejně nelidské, jako samo páchání 
zla. Proto jsme zvolili cestu aktivního nenásilí. Osobní změnou sebe samých 
a svého nejbližšího okolí směřujeme ke změně celé naší společnosti, k vytvoření 
solidárního a nenásilného světa bez diskriminace. 

Cíle organizace ve shrnutí: aktivní odmítání všech forem násilí a rozšíření 
nenásilného postoje (umělecké a kulturní aktivity, happeningy, petice, 
přednášky, semináře, kurzy pro dobrovolníky, aktivity na poli vědy a ekologie...), 
výchovná a vzdělávací činnost (přednášky na školách, workshopy, konference, 
osvěta veřejnosti, zahrnutí tématu aktivního nenásilí do výuky), osobní rozvoj, 
uznávání práv a svobod všech lidských bytostí bez výjimky (vyjadřování postojů 
k rasismu, diskriminaci, podpora různých kultur a zvyklostí), komunikace s co 
nejširší veřejností a utváření organizované sítě dobrovolníků.

Osobní rozvoj
Změna společnosti jde ruku v ruce se změnou jedince. Abychom tedy zastavili 
násilí tohoto světa, je také potřeba vyvinout úsilí k zastavení násilí uvnitř nás 
samotných. Ani ke změně společnosti, ani ke změně sebe sama nelze dospět bez 
vnitřní jednoty – naprostého souladu našeho uvažování, cítění a jednání. Toho 
lze dosáhnout nejrůznějšími technikami osobního rozvoje, jako jsou např. sebe-
poznání, skupinová diskuse, relaxační cvičení, meditace, řízené zážitky, psy-
chofyzika atd. Prvky osobní práce by měly přispět k překonání bolesti a utrpení, 
k rozvoji solidarity, soucitu a tolerance. Osobní změna sice vyžaduje nezlomné 
odhodlání, vůli a vytrvalost, je však nepostradatelnou průvodkyní na cestě ke 
změně celé dnešní společnosti.
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Uměním za nenásilí
Iniciativa Uměním za nenásilí vychází z potřeby lidí, kteří nacházejí v odmí-
tání násilí globální odpověď světu. A proč umění? Vždyť umění je jedna 
z nejdůležitějších forem citlivého a jemného vyjádření a mělo by být vždy 
přítomno tam, kde se odehrává jakékoli zlo a svým světlem na něj poukázat 
a pomoci lidem nacházet správnou cestu. Jinými slovy, umění by mělo stále 
inspirovat k zamyšlení se nad smyslem života, vzbuzovat touhu po poznání 
a hledání pravdy a pomoci dotknout se něčeho hodnotného a nádherného, co se 
skrývá v každém člověku. Tak, aby se tento velký potenciál probudil a začal být 
používán. 

Uměním roste komunikace ve všech oblastech. Tím, že se různí umělci či lidé, 
jimž je tato iniciativa blízká, spojí, mohou společně různými formami prosazo-
vat nenásilí.

Výchova k nenásilí
Cílem projektu je oslovit co nejvíce lidí a přimět je zamyslet se nad současným 
stavem naší společnosti, nad násilím, které je dnes zcela běžnou součástí našich 
životů. Protože otázky nenásilí, svobody, nediskriminace, solidarity, atd. je 
třeba otevřeně diskutovat už od nejútlejšího věku, projekt Výchova k nenásilí je 
zaměřen právě na naši nejmladší generaci. 

Jeho součástí je pořádání přednášek a workshopů s tematikou nenásilí na 
základních a středních školách, učilištích a odborných školách, kde se následně 
i školy samotné mohou do projektu zapojit. 

Záměrem kurzu je probudit v dětech a mladých lidech jakousi vnitřní citlivost 
k často opomíjeným problémům současnosti, otevřít jim cestu pro jejich další 
vývoj ve světě, kde ne všichni ví, co ve skutečnosti lidská práva znamenají. Ak-
tivním přístupem účastníků semináře chceme docílit změny společenských hod-
not a rozšíření nenásilného postoje.
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Centrum kultur
Centrum kultur realizuje své aktivity na základě myšlenek a návrhů Nového hu-
manismu, který se vyznačuje důrazem na humanistický přístup. Tento přístup 
není filosofií, ale určitou perspektivou, citlivostí a způsobem, jak být ve vztahu 
s dalšími lidmi. Podle nového humanismu převažuje ve společnosti humanis-
tický přístup ve všech kulturách v momentě, kdy jsou na vrcholu tvořivosti. A tak 
se ke slovu nedostane diskriminace, války a násilí obecně. Svoboda myšlenek 
a víry je silným podnětem, který následně povzbuzuje výzkum a tvořivost ve 
vědě, umění a v dalších společenských projevech. Nový humanismus v každém 
případě navrhuje dialog mezi kulturami, který není ani abstraktní ani institu-
cionální. Navrhuje, aby se představitelé různých kultur shodli na podstatných 
bodech a vzájemně spolupracovali, což by se zakládalo na symetrických huma-
nistických momentech.

Cíle Centra kultur 
Povzbudit vztahy mezi odlišnými kulturami. K podpoření vztahů mezi 
kulturami lze organizovat setkání a vytvářet prostředí, v rámci kterých dojde 
k vzájemné kulturní výměně. Nejde jen o to, umožnit poznání určité kultury, její 
znepokojení či aspiraci. Jde také o uskutečnění opravdového dialogu oriento-
vaného na hledání společných bodů, které se nacházejí v srdci odlišných kultur 
i individuí.

Informovat o jakékoliv formě diskriminace, ať už zjevné či skryté, 
a bojovat proti ní. Dělat to prostřednictvím různých kampaní, které povedou 
k plnému respektu lidských práv, bojovat za volný pohyb lidských bytostí po 
celé planetě a za to, aby si každý mohl vybrat místo a podmínky, ve kterých chce 
žít. Dále usilovat o zlepšení současné společenské situace a o lepší společnou 
budoucnost.

Šířit myšlenky a aktivity Nového humanismu. Navázat kontakty v rod-
ných zemích účastníků centra s cílem rozšířit jeho myšlenky a spojit dohromady 
osoby, které se zajímají o studium a organizaci aktivit Nového humanismu.
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Kampaň lidské podpory (KLP) 
Lidé z Evropy a Afriky se snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby vyřešili 
problém uspokojení základních lidských potřeb v některých zemích Afriky. 
Činnost v rámci kampaně je zcela dobrovolná, nemá však humanitární charak-
ter. Všechny projekty jsou založeny na principu solidarity, reciprocity a autoor-
ganizace lidí v prostředí, ve kterém žijí. To znamená, že učí lidi přistupovat 
k řešení problémů aktivně a odnaučuje pouhé pasivní čekání na pomoc. 

Když někomu daruješ rybu, nasytíš ho jedenkrát, ale když ho naučíš rybařit, 
nasytíš ho na celý život.

Mezi projekty Kampaně lidské podpory v Africe patří zejména: Adopce afrických 
dětí - projekt pomoci na dálku, kurzy bezplatné alfabetizace, zakládání nových 
škol a spolupráce se stávajícími, kurzy řemesel, prevence AIDS a ženské obřízky, 
centra naděje pro děti ulice, centra základní lékařské péče, úklid čtvrti a odvoz 
odpadků, projekty v zemědělství, projekt výstavby Humanistických center aj.

www.AdopceAfrika.cz
www.Humanisti.cz

www.NovyHumanismus.cz
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Humanistická strana
Humanistická strana je politická strana s převážnou účastí mladých lidí a neob-
vykle vysokou účastí žen, a to i v nejdůležitějších funkcích. Vznikla v roce 1996 
z iniciativy některých členů Humanistického hnutí. 

Humanistický návrh se liší od návrhů ostatních stran, protože nevzniká „sesho-
ra“, ale vychází od lidí. Pramení z toho, že nenacházíme uspokojující odpovědi 
u tradičních politiků, kteří se obrací k národu, daňovým poplatníkům, pacientům, 
voličům, statistickým číslům - ne k člověku, ne k lidem. Proto se lidé nezajímají 
o politiku - nenacházejí místo pro vlastní možnost účastnit se rozhodování. 

Stručně řečeno humanisté vidí jako velký problém dneška to, že hlavní hodno-
tou jsou peníze. Vše se dělá pro peníze, všechno je podřízeno penězům. Navíc 
peníze se stále více koncentrují do rukou malé skupiny lidí, zatímco většina po-
pulace má větší a větší potíže se zajištěním základních lidských potřeb. Jediným 
skutečným řešením této situace je změnit hodnoty této společnosti a na první 
místo, jako hlavní hodnotu, postavit člověka. Proto je nezbytné najít formu or-
ganizace, která by lidem umožňovala účastnit se rozhodování přímo - tedy přímá 
demokracie (ne jako se to děje dnes, kdy veškerou moc rozhodovat má pár 
politiků, několik finančních skupin a bank). 

Proto vznikla Humanistická strana, která se ale nezabývá „mocenskými hrát-
kami“. Vysvětluje nezbytnost organizovat se a účastnit se i „špinavé politiky“, 
protože nelze nechat nadále volný prostor těm, kterým zájmy lidí nic neříkají. 

Humanistická strana působila do roku 2005 pod názvem Humanistická aliance 
a s tímto názvem se též pravidelně objevovali její členové i nezávislí kandidáti na 
kandidátních listinách do voleb na všech úrovních. 
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Svět bez válek a násilí
Svět bez válek a násilí usiluje o rozšíření nenásilného myšlení po celém světě. To 
je nutným krokem ke světu bez násilí ve všech jeho formách – fyzické, ekono-
mické, rasové, náboženské, sexuální, psychologické nebo morální.

Tak, jak jsme před tisíci lety zavrhli kanibalismus, jak jsme zavrhli otrokářství 
či středověké mučení, udělejme další krok vpřed ve vývoji lidské civilizace - 
přestaňme používat války a jiné formy násilí k řešení konfliktů a vytvořme 
společnost založenou na svobodě, respektu a úctě ke každému člověku. 

Hlavními cíli této organizace je ukončení válek a ozbrojených konfliktů na celém 
světě, úplné jaderné odzbrojení, postupné a proporční snížení počtu konvenčních 
zbraní a stažení vojsk z okupovaných území. Dále usiluje o to, aby se vlády zřekly 
používání války jako prostředku k řešení konfliktů; o ústavní reformy, které 
výslovně zakážou použití války a redefinují roli dnešních armád tak, aby jejich 
primární funkcí byla prevence konfliktů, k čemuž by měla pomoci také demokra-
tizace jejich fungování a zvýšení veřejné kontroly nad nimi.

Svět bez válek a násilí se snaží sjednotit protiválečné hnutí ve světě a chce také 
přispět svým pohledem na zdánlivě nesouvisející témata.

Chceme oslovit tu většinu lidí na světě, kteří nechtějí války ani násilí, ale nevěří 
tomu, že je možné je odstranit. Proto se také snažíme pracovat na změně postoje 
veřejnosti k této domněle nezměnitelné realitě. 
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Světový pochod za mír a nenásilí
2. října 2009 Nový Zéland / 1. až 3. listopadu ČR / 2. ledna 2010 Argentina

Šnůra akcí ve stovkách měst po celém světě - koncerty, sportovní utkání, konfe-
rence a další události s cílem rozšířit nenásilné myšlení po celém světě.

Požadujeme: 

Globální jaderné odzbrojení• 
Okamžité stažení vojsk z okupovaných území• 
Postupné a proporční snížení počtu konvenčních zbraní • 
Podepsání mezinárodních smluv o neútočení • 
Aby se vlády zřekly války jako způsobu řešení konfliktů• 

Světový pochod za mír a nenásilí iniciovala organizace Svět bez válek.   
V České republice se na jeho přípravě podílí spousta organizací a dobrovolníků. 

K pochodu se připojila řada významných světových i českých osobností, umělců, 
sportovců, politiků, držitelů Nobelových cen, organizací, instutucí či škol. 

www.SvetovyPochod.cz / www.TheWorldMarch.org



Změnou, kterou hledáme ve světě,  
se musíme stát my sami.

Stejně jako války, také mír se rodí v myslích lidí.  
Tentýž druh, který vymyslel válku, je schopen  
vymyslet mír. Odpovědnost leží na každém z nás.

2009 
Humanistické hnutí

www.HumanistickeHnuti.cz

Brožurka vznikla s podporou
Indické ambasády v Praze.
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