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„Szimbolikus helyszínek”
Budapest (Magyarország): A Gyerekek az egységért által szervezett staféta a Duna
partján haladt, amelyet Európa Fő utcájának is neveznek, mert 10 országot köt össze.
A futás során a fiatalok áthaladtak a Lánchídon is, mely az első Budát Pesttel összekötő
híd volt.
Bulgária: A staféta Russe városában szintén a sok országot összekötő Duna mentén
zajlott. A gyerekek találkoztak örmény cserkészekkel és a Vöröskereszt ifjúsági
tagozatának képviselőivel. A résztvevők között katolikus és ortodox fiatalok voltak,
valamint egy muzulmán iskola tanulói. Közös játékkal tettek tanúságot arról, hogy az
egyesült világ minden különbözőség ellenére lehetséges.
Rejkjavik (Izland): A staféta indulópontja az a Hofői Palota, ami helyszínt adott
Gorbacsov és Reagen történelmi találkozásának 1986-ban. Ezen a találkozón a
nukleáris fegyverkezés leállításának lehetőségeiről volt szó. Innen indulva a fiatalok
emlékezni akartak erre a pillanatra, és a célkitűzésre, a globális fegyverkezés
csökkentésére. A futás a rejkjaviki Önkormányzat székhelyén ért véget, ahol a
polgármesternek a béke és a egység üzenetét adták át.
Nezze (Mexikó): A célpont a Nezahualcoyotl emlékmű volt, ami a város lakóinak
identitását és kultúráját szimbolizálja. Azokét az emberekét, akik a
szenvedések miatt elvándoroltak jobb életminőséget keresve. Nekik szeretné
visszaadni az identitásukat és a méltóságukat.
San Francisco (USA): A találkozási pont a Martin Luther King és John F. Kennedyről elnevezett utak kereszteződése. Ez a két, az amerikai történelemben fontos
személyiség, adott életet a testvériség ideáljának a civil jogokért való küzdelem
idején.
Szöúl (Dél-Korea): A gyerekek átfutnak a szöuli Han folyón, ezzel is kifejezve
szándékukat a népüket sújtó seb, Észak és Dél-Korea kettészakadásának,
orvoslására.
Wellington (Új-Zéland): A staféta a Waitangi Parkig tart. Waitangi városa az a hely,
ahol Nagy-Britannia és a Maori nép között aláírtak egy békeszerződést 1840-ben. Ez a
szerződés volt Nagy-Britannia első békeszerződése, amit egy nem európai
civilizációval kötött.
Catania (Olaszország): A messzinai, ennai, szirakúzai, katániai, és raguzai Gyerekek
az egységért a Cibali Stadionban rendezték a RUN4UNITY-t, ezzel is megmutatva, hogy a
béke és a testvériség lehetséges egy olyan helyen is, ahol alig egy évvel ezelőtt az
erőszak színhelye volt.
Párizs (Franciaország): Sarcelles-ben, Párizs északi szélén találkoztak a gyerekek egy
gimnáziumban, ami gyakran az erőszak színháza. Egy Testvériség Minifesztivált
szerveznek. Tanúságtételekkel és énekekkel mutatták be, hogy miként dolgoznak az
egységért.
Santa Fé-Parana (Argentína): A stafétával, ami Paranából indul, a gyerekek egy
hídon mentek át, ami két argentin provincia határvonalán van, és az egység és a
testvériség szimbóluma.
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