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Πρόλογος Επιμελητή

Τα τελευταία 60 χρόνια τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται ολοένα και πιο ση-
μαντικά. Παρά τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και τις διεθνείς συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί, εντούτοις, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Το περιβάλλον έχει να ανταγωνιστεί οικονομικά συμφέροντα, αδύ-
ναμες διεθνείς συμβάσεις, απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών για την επιβολή 
του νόμου, έλλειψη κινήτρων από κυβερνήσεις να δράσουν.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελούν μια απάντηση στα προβλήματα 
του περιβάλλοντος. Οι ΜΚΟ είναι ομάδες πίεσης, εθελοντικού και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Το 1972 ο αριθμός των ΜΚΟ που συμμετείχαν στη διεθνή διάσκεψη της 
Στοκχόλμης δεν ξεπερνούσε τις 200 αλλά στη διάσκεψη του Ρίο +20 το 2012 συμ-
μετείχαν περισσότερες από 9000 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, πέρα από 
την αύξηση του αριθμού τους ως συμμετέχοντες σε διεθνείς διασκέψεις έχουν επίσης 
αυξηθεί και οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Παρακολουθούν την εφαρ-
μογή της νομοθεσίας, βοηθούν διεθνείς οργανισμούς, πιέζουν για λύσεις, σχεδιάζουν 
και υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κινητοποιούν την κοινή 
γνώμη, ενθαρρύνουν φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές, συνεργάζονται με επιχει-
ρήσεις, εμπλέκονται σε πρακτικό επίπεδο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη γέννηση, τη δομή, την τακτική, το έργο και την επιρροή 
επτά διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και, συγκεκριμένα, της Environmental 
Defense Fund, της Conservation International, της 350.org, της Greenpeace, της 
WWF, της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης, της Friends of the Earth 
International. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε Τμήματα Περιβαλλο-
ντικών Επιστημών, αλλά και σε Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνούς Πολιτικής, 
Ιστορίας, Κοινωνιολογίας. Μπορεί, επιπλέον, να διαβαστεί από οποιονδήποτε ενδια-
φέρεται να διεισδύσει βαθύτερα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ευάγγελος Μανωλάς

Καθηγητής 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Κεφάλαιο 2ο  
CONSERVATION INTERNATIONAL:  
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΆΙ ΕΠΙΡΡΟΗ

Νικόλαος Κωστούρος
Κωνσταντίνα Σκαναβή

Βαλεντίνα Πλάκα

Εισαγωγή 

Οι πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) δημιουργήθηκαν στις αρχές του 
18ου αιώνα µε απώτερο σκοπό την κατάργηση του δουλεμπορίου και της δουλείας 
(Quakers 1788, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, Sierra Leone Company 1787, στο Λον-
δίνο, Societe des Amis des Noirs 1788, στο Παρίσι) (Κουτσαύτης 2016). Οι οργα-
νώσεις εκείνης της εποχής παρατηρείται ότι, μπορεί να μην εστιάζουν στην τοπική 
κοινωνία, αλλά να προσπαθούν να λύσουν ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας και ση-
μασίας (Μπέλλος 2012), αποκτώντας έτσι κοινωνικό χαρακτήρα (Khawaja & Nigel 
2017). Σήμερα, οι ΜΚΟ δεν περιορίζονται πλέον στην εκπροσώπηση των κοινών 
συμφερόντων των πολιτών, αλλά προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
και μάχονται για μια νέα διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, όπου μέσα από τους πε-
ρισσότερους δρώντες θα ασκείται η δημόσια εξουσία (Ζαπαντιώτη 2013).  

Οι ΜΚΟ είναι οργανώσεις που διαφοροποιούνται ουσιαστικά μεταξύ τους όσον αφορά 
το στόχο τους (Aldashev & Verdier 2009).  Ανεξάρτητα από τον τομέα που εστιάζουν, οι 
βασικές ικανότητες συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία ενός οργανισμού (Abbott  et 
al. 2007). Όσο περισσότερες ικανότητες έχει μια ΜΚΟ, τόσο περισσότερη δύναμη έχει να 
επηρεάσει την αλλαγή μέσα σε ένα δίκτυο (Cashore & Howlett 2007). 

Από τους αρχαίους χρόνους υπάρχουν αναφορές για περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι εν-
διαφέρονταν για το περιβάλλον και φρόντιζαν για αυτό (Σκαναβή 2004). Το 14ο αιώνα, 
στην Πολωνία, πάρθηκαν για πρώτη φορά μέτρα προστασίας για είδη, των οποίων ο 
πληθυσμός τους σταδιακά μειωνόταν (Σκαναβή 2004). Κατά το 19ο αιώνα, τα προβλή-
ματα που παρουσιάζονται στη φύση γίνονται όλο και πιο έντονα. Έτσι, το πρώτο μαζικό 
κίνημα για τη διατήρηση της φύσης γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ, η 
οποία περιλαμβάνει τη συμβίωση του ανθρώπου με την άγρια φύση και την επιστροφή 
στις ατομιστικές και ελευθεριακές ρίζες της αμερικανικής δημοκρατίας (Ράπτης 2000). 
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Πλέον, γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε 
τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία της φύσης, πολλές από τις 
οποίες μάλιστα εξειδικεύονται κατά περίπτωση (Σκαναβή 2004). Πολλές από τις πε-
ριβαλλοντικές ΜΚΟ, από τις αρχές της δεκαετίας του ʼ80, έχτισαν την πολιτική τους 
επιρροή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Jepson 2005). Οι Werker και Ahmed 
(2008) αναφέρουν ότι το 5% των ΜΚΟ σε όλο τον πλανήτη εστιάζουν τη θεματολογία 
τους στο περιβάλλον, τον πληθυσμό και τη βιωσιμότητα.  

Παρακάτω θα μελετηθεί η περίπτωση της Conservation International, που αποτελεί μια 
διεθνή περιβαλλοντική ΜΚΟ που με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, στο-
χεύει να προστατεύσει τα πιο θεμελιώδη πράγματα που μας προσφέρει η φύση.

Η Conservation International (CI) 

Η μη κυβερνητική οργάνωση CI είναι ένας αμερικανικός οργανισμός που εδρεύει 
στο Arlington της Βιρτζίνια (CI 2018a). Ιδρύθηκε το 1987 στο Tabard Inn στις ΗΠΑ 
με στόχο την προστασία της φύσης προς όφελος της ανθρωπότητας. Ιδρυτές της ήταν 
ο Peter Seligmann και o Spencer Beebe, σε μια εποχή όπου πολίτες και κυβερνή-
σεις είχαν καταπατήσει την ισορροπία μεταξύ διατήρησης της φύσης και οικονομικής 
ανάπτυξης. Από το πρώτο κιόλας έτος της ίδρυσης της οργάνωσης, η CI εστίασε στην 
ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε χώρες όπως το Μεξικό, τη Βολιβία 
και την Κόστα Ρίκα, τονίζοντας, έτσι, τον παγκόσμιο χαρακτήρα της για τη διαφύ-
λαξη του φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη.

Σήμερα, η CI λειτουργεί σε 30 χώρες, σε έξι ηπείρους, με σκοπό να βοηθήσει τους αν-
θρώπους να βρουν οικονομικές εναλλακτικές λύσεις χωρίς να βλάπτουν το φυσικό τους 
περιβάλλον (Charity Navigator 2018). Έχει απασχολήσει πάνω από 1.000 άτομα και 
συνεργάζεται με περισσότερους από 2.000 συνεργάτες (CI 2018a), απασχολώντας ένα 
ευρύ φάσμα κοινοτήτων, κυβερνήσεων, εταιρειών, ακαδημαϊκών, ιδρυμάτων και οργα-
νώσεων, οικοδομώντας έτσι ισχυρές σχέσεις υπεύθυνης φροντίδας για την ευημερία της 
ανθρωπότητας και της γης. 31 χρόνια τώρα, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις 
μεγαλύτερες ΜΚΟ διατήρησης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη Γη (Dowie 2009). 

Στο λογότυπο της Conservation International απεικονίζεται ένας επιβλητικός μπλε 
κύκλος, ο οποίος υπογραμμίζεται από ένα πράσινο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 
Τα σχήματα αυτά συμβολίζουν τους στόχους της οργάνωσης, δηλαδή έναν υγιή πλα-
νήτη υποστηριζόμενο από μια οικολογική αναπτυξιακή πορεία που θα ωφελεί κάθε 
άνθρωπο ανά τον πλανήτη. Αριστερά των σχημάτων, υπάρχει το όνομα της. Η λέξη 
«Conservation» (δηλαδή «Διατήρηση»), έχει γραφτεί με έντονα γράμματα, για να 
δώσει έμφαση στην αποστολή της. Ο συμβολισμός της Conservation International, 
εμπεριέχει, συμβολικό και λεκτικό συνδυασμό. 
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Εικόνα 1: Το λογότυπο της Conservation International (Πηγή: www.conservation.org)

Η δράση της CI έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Έχει συμβάλει στην υποστήριξη 1.200 
προστατευόμενων περιοχών και έχει παρέμβει σε 77 χώρες, διασφαλίζοντας περισ-
σότερα από 601 εκατομμύρια εκτάρια γης, θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών (CI 
2018a). Ακόμη, έχει βοηθήσει περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην προσπάθειά 
τους να διαχειριστούν αειφόρα σχεδόν 405 εκατομμύρια εκτάρια γης, ποταμούς και 
ωκεανούς (CI 2018e). Στην προσέγγιση της να αναγνωρίσει τη φύση ως το θεμέλιο 
μιας υγιούς κοινωνίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική (CI 2018g). Βα-
σιζόμενη στην επιστήμη, στη συνεργασία και στην επιτόπια επίδειξη, η CI παρέχει 
στις κοινωνίες τη δυνατότητα υπεύθυνης και βιώσιμης φροντίδας της φύσης για την 
ευημερία της ανθρωπότητας (Charity Navigator 2018). 

Η CI είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις και να δεσμευτεί 
με όλους τους τομείς της κοινωνίας για να επιτύχει τον απώτερο στόχο της βελτίω-
σης της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας, ιδιαίτερα, στις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η φύση, όπως το γλυκό νερό, τα τρόφιμα, η υγεία, τα μέσα διαβίωσης και η 
κλιματική ανθεκτικότητα (CI 2018a). Επιπλέον, η CI εφαρμόζει καινοτομίες στην 
επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική και τη συμμετοχή της κοινότητας για την προ-
στασία των πλουσιότερων περιοχών της φυτικής και ζωικής ποικιλομορφίας της Γης 
και αποδεικνύει ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να ζήσουν αρμονικά με τη 
φύση (Charity Navigator 2018) .

Στοχοθεσία και όραμα

Το όραμα και η αποστολή είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, όπου θα πρέπει να ξε-
χωρίζει και να έχει κάθε οργανισμός, καθώς μέσα από αυτές τίθενται οι στρατηγικοί 
στόχοι, η ίδια στρατηγική της επιχείρησης, καθώς και οι επιμέρους τακτικές κινή-
σεις της (Παπαδάκης 2012). Η CI οραματίζεται έναν υγιή και ευημερούντα κόσμο 
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Κεφάλαιο 4ο   
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ GREENPEACE  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Αναστάσιος Ι. Παπανικολάου

Εισαγωγή

Η Greenpeace είναι ίσως η πιο διάσημη διεθνής μη κυβερνητική περιβαλλοντική ορ-
γάνωση στον κόσμο. Το λογότυπο της αναγνωρίζεται διεθνώς όσο και εκείνα των 
πιο γνωστών πολυεθνικών στο χώρο των αναψυκτικών και του γρήγορου φαγητού 
(Zelko 2004).

Η εκτενής δράση της για την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνιών από 
κινδύνους όπως, η χρήση πυρηνικής ενέργειας και η διάδοση των πυρηνικών όπλων, 
η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του νερού, η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμε-
τάλλευση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη και εξάπλωση γενετικά τροποποιη-
μένων οργανισμών, έχει διαμορφώσει και έχει βελτιώσει σημαντικά τον κόσμο που 
ζούμε σήμερα.

Η ιδεολογικά άτεγκτη και αντιδραστική εξωσυστημική προσέγγισή της στα ζητή-
ματα που αφορούν τις σχέσεις των κοινωνικών και πολιτικοοικονομικών συστημά-
των και του περιβάλλοντος, η γοητευτική ιστορία της και, κυρίως, ο τρόπος δράσης 
της, που χαρακτηρίζεται από τον εντυπωσιακό πολλές φορές μη βίαιο ακτιβισμό και 
την ευφυή αξιοποίηση της δύναμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) την 
έχουν καταστήσει σύμβολο του περιβαλλοντικού κινήματος.
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Ίδρυση και Εξέλιξη

Η συναρπαστική ιστορία της Greenpeace ξεκινά συνήθως με ένα μικρό πλοίο. Το 
πλοίο αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1971 από τις δυτικές ακτές του Καναδά για 
να πάει να αγκυροβολήσει στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Amchitka, μια από 
τις Αλεούτιες Νήσους, στο δυτικότερο άκρο της πολιτείας Αλάσκα των ΗΠΑ. Στόχος 
του 12μελούς πληρώματος του πλοίου ήταν να διαμαρτυρηθούν για τις δοκιμές πυ-
ρηνικών όπλων που έκανε τότε εκεί ο αμερικανικός στρατός.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που αυτή η μορφή διαμαρτυρίας λάμβανε χώρα. Τους πρώ-
τους μήνες του 1958, μέλη της αντιπολεμικής μη κυβερνητικής οργάνωσης «Επι-
τροπή για τη Μη Βίαιη Δράση» (Committee for Non-Violent Action, CNVA), που 
είχε σχηματιστεί το 1957 για να αντισταθεί με μη βίαιες άμεσες δράσεις στο πολεμικό 
αμερικανικό πυρηνικό πρόγραμμα από τον Lawrence Scott και άλλους Κουακέρους, 
είχαν επιδιώξει να πλεύσουν το πλοίο τους “Golden Rule” (Χρυσός Κανόνας) στην 
ατόλη Enewetak των Νήσων Μάρσαλ στον Ειρηνικό Ωκεανό για να διαμαρτυρηθούν 
για τις πυρηνικές δοκιμές που έκανε τότε εκεί ο στρατός των ΗΠΑ. Καπετάνιος ήταν 
ο Albert Bigelow, πρώην κυβερνήτης του αμερικανικού ναυτικού και ανάμεσα στο 
πλήρωμα ήταν οι ειρηνιστές και ακτιβιστές James Peck και William R. Huntington, 
όλοι Κουακέροι. Δεν τα είχαν καταφέρει. Γρήγορα συνελήφθησαν για την παραβίαση 
της απαγόρευσης πρόσβασης σε εκείνες τις περιοχές από πολίτες των ΗΠΑ και φυλα-
κίστηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς αρνήθηκαν να καταβάλουν εγγύηση. 
Αυτό δεν σταμάτησε την οργάνωση από το να ξαναδοκιμάσει, πάλι χωρίς επιτυχία, 
και να συνεχίσει τη διαμαρτυρία με άλλες μορφές.

Κυρίως όμως, ενέπνευσε αρκετούς μιμητές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον 
ανθρωπολόγο και επίσης Κουακέρο Earle L. Reynolds που κατέπλευσε αργότερα 
το ίδιο έτος με την οικογένειά του πάνω στο πλοίο “Phoenix of Hiroshima” (Φοί-
νικας της Χιροσίμα) στις περιοχές πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. Ο 
Reynolds είχε σταλεί επτά χρόνια πριν από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στην 
Χιροσίμα για να μελετήσει τις επιπτώσεις της ρίψης της πρώτης ατομικής βόμβας το 
1945 στην ανάπτυξη των παιδιών που είχαν εκτεθεί. Αλλά ούτε και ο Reynolds και η 
οικογένεια του τα κατάφεραν. Όπως ούτε και αυτοί μετά τη σύλληψη, τη φυλάκιση 
και τη δικαστική τους περιπέτεια, σταμάτησαν τη δράση τους.

Στους Κουακέρους αποδίδεται (Zelko 2004) η μεταφορά στις ΗΠΑ και τον Καναδά 
μιας συγκεκριμένης μορφής διαμαρτυρίας μέσω διαρκούς μη βίαιης αντίστασης, γνω-
στής και ως “Satyagraha”. Η λέξη είναι σύνθεση των ινδικών όρων για τις έννοιες 
«αλήθεια» και «κρατώ γερά» και σημαίνει «η προσκόλληση στην αλήθεια» ή «η κρα-
ταιότητα της αλήθειας». Τον όρο και την τακτική αυτή, που έγινε πρότυπο για τα περισ-
σότερα μη βίαια κινήματα ειρήνης και διεκδίκησης πολιτικών δικαιωμάτων του 20ου 
αιώνα, πρωτοχρησιμοποίησε ο Mahatma Gandhi (1869-1948) στους αγώνες υπέρ της 
Ινδικής ανεξαρτησίας. Κάποιες βασικές αρχές αυτής της τακτικής είναι (Gandhi 1930): 
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η αποδοχή του θυμού του αντίπαλου χωρίς να κατακλύζεσαι ο ίδιος από θυμό, η απο-
δοχή της επίθεσης από τον αντίπαλο χωρίς να υποτάσσεσαι από φόβο αλλά και ούτε 
να ανταποδίδεις την επίθεση, η αποφυγή χρήσης προσβλητικών εκφράσεων προς τον 
αντίπαλο, η μη αντίσταση κατά τη σύλληψη, και η άρνηση λήψης ειδικής ευνοϊκής 
μεταχείρισης και υιοθέτηση υποδειγματικής συμπεριφοράς (ότ)αν γίνεις κρατούμενος.

Οι Κουακέροι (Κοινωνία των Φίλων) είναι μια χριστιανική ομολογία που ιδρύθηκε 
το 17ο αιώνα στην Αγγλία από τον ιεροκήρυκα George Fox. Βασικά τους πιστεύω 
είναι ότι κάθε άνθρωπος φωτίζεται από τη θεότητα εντός του, η άρνηση συμμετοχής 
σε πόλεμο και ο ειρηνισμός, και η «μαρτυρία» (στα αγγλικά: bearing witness), μια 
μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας, που περιλαμβάνει την επίδειξη αποδοκιμασίας και 
την άσκηση ηθικής πίεσης στους αυτουργούς μέσω της φυσικής και σύγχρονης πα-
ρουσίας στον τόπο τέλεσης του αδικήματος. 

Το πλήρωμα του μικρού πλοίου που ξεκίνησε για την Amchitka αποτελούσαν οι Jim 
Bohlen, Robert Hunter, Bill Darnell, Patrick Moore, Ben Metcalfe (δημοσιογράφος), 
Bob Cummings (δημοσιογράφος), Bob Keziere (φωτογράφος), Terry Simmons (πο-
λιτιστικός γεωγράφος), Richard Fineberg (καθηγητής πολιτικών επιστημών), Dave 
Birmingham (μηχανικός), Dr. Lyle Thurston (ιατρός), και John Cormack ο καπετά-
νιος και αρχικός ιδιοκτήτης του πλοίου (Greenpeace 2018g).

Ο Jim Bohlen (1926-2010) ήταν πρώην μηχανικός του αμερικανικού στρατού. Μαζί με 
τη σύζυγό του Marie (1924-2014) είχαν μετακομίσει στη πόλη Βανκούβερ του Καναδά, 
ανήσυχοι για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τις πυρηνικές δοκιμές που γίνο-
νταν τότε εντός της ατμόσφαιρας των ηπειρωτικών ΗΠΑ και διαμαρτυρόμενοι για τον 
πυρηνικό ανταγωνισμό με την Ε.Σ.Σ.Δ. κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν ηγετικά στελέχη 
του παραρτήματος του Sierra Club στη Βρετανική Κολομβία – το Sierra Club είναι ένας 
από τους παλαιότερους περιβαλλοντικούς οργανισμούς που συνιδρύθηκε από τον John 
Muir – και ασχολούνταν με μικρής κλίμακας ακτιβιστικές δράσεις υπέρ της προστα-
σίας του φυσικού περιβάλλοντος. Επιχείρησαν να διοργανώσουν την πλεύση προς την 
Amchitka ως δράση του Sierra Club, το οποίο και εκείνο τότε έκανε με δειλά βήματα 
στροφή στον ακτιβισμό. Δεν τα κατάφεραν όμως, επειδή τότε ο οργανισμός αντιμετώπισε 
μια εσωτερική κρίση που οδήγησε και στη φυγή του τότε διευθυντή David Brower για να 
ιδρύσει μαζί με άλλους το 1969 την οργάνωση “Friends of the Earth”.

Στον Jim Bohlen αποδίδεται το χτίσιμο μιας ισχυρής δομής εντός του αρχικού πυ-
ρήνα της οργάνωσης και ένα πολύ σημαντικό μέρος της αρχικής της επιτυχίας, της 
εξάπλωσης, της εδραίωσης και της μετέπειτα δράσης της. Στην Marie αποδίδεται η 
ιδέα για το ταξίδι, η οποία εμπνεύστηκε από τις παρόμοιες προγενέστερες δράσεις 
που αναφέρθηκαν. Οι Bohlen ήρθαν το 1969 σε επαφή με τους Irving (1915-1974) 
και Dorothy Stowe (1920-2010). Ο δικηγόρος Irving και η κοινωνική λειτουργός 
Dorothy ήταν Κουακέροι, ενεργοί ειρηνιστές ακτιβιστές, και μέλη της βραβευμένης 
με το Νομπέλ Ειρήνης “American Friends Service Committee”, που ιδρύθηκε το 
1917, και που το 1955 είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο-οδηγό “Speak Truth to Power: A 
Quaker Search for an Alternative to Violence”.




