
 

 

PROJEKT: LET THE LOVE WIN 
 

»Vsaka kapljica ljubezni pomaga premagovati sovraštvo in vojne.«  
(Eksena) 

 
»Otroci od nas zahtevajo "Naj zmaga ljubezen", 

mi odrasli pa imamo moč, da lahko to uresničimo.« 
(Eksena) 

 
»Tema ne more pregnati teme; samo svetloba jo lahko.  

Sovraštvo ne more pregnati sovraštva; samo ljubezen ga lahko.« 
(Martin Luther King) 

 
Človekoljuben nepridobiten glasbeni projekt »LET THE LOVE WIN – NAJ ZMAGA 
LJUBEZEN«, ki ga spremlja vseslovenska kampanja za ljubezen in strpnost, je nastal na 
pobudo otrok in glasbenika SoulGrega Artista in ga v Izobraževalnem centru Eksena 
izvajamo kot sporočilni odgovor na človeško vojno ter aktualne razmere doma in v 
svetu z namenom promocije ter spodbujanja ljudi k ljubezni, strpnosti in 
medsebojnemu spoštovanju. 
 
Žal smo lahko že nekaj časa priče naraščanju nestrpnosti, sovraštva in nasilja, ki 
zajemajo tako domače kot mednarodno okolje in družbo, kar v ljudeh poraja razdor, 
strah in trpljenje. Napetost, strah, tesnoba, brezup in nepredstavljiva grozodejstva so 
vse bolj del naših življenj, zato smo se s tem projektom odzvali na trenutno družbeno 
dogajanje ter duh časa in podprli ljubezen, strpnost, razumevanje, sožitje in mir. Vsaka 
pobuda in korak v to smer predstavljata KAPLJICO LJUBEZNI, ki je v teh časih ne 
prezrimo, ampak ji dajmo podporo in jo širimo naprej. 
 
Najbolj pretresljivo je, da so žrtve sovraštva vse pogosteje tudi otroci in mladi, do 
katerih odrasli nosimo še posebno odgovornost, da jim omogočimo varno in mirno 
otroštvo ter mladost in jim kot našo zapuščino predamo svet brez brezumnega 
pustošenja mržnje, morije in vojn. Otroci kot prvi potrebujejo odrasle, ki jih lahko 
zaščitijo z ljubeznijo, ki jim brezpogojno pripada po Deklaraciji o otrokovih pravicah, ki 
jo je sprejela Organizacija združenih narodov, hkrati pa potrebujejo tudi takšne odrasle, 
ki jih v tem svetu zastopajo in so njihovi glasniki. 
 
SoulGreg Artist in Izobraževalni center Eksena že dolgo časa vztrajno stopamo po poti 
ljubezni in strpnosti ter v praksi vsakodnevno uresničujemo človekove in otrokove 
pravice, zato smo kot glasniki otrok ustvarili tudi video OTROCI IMAJO DOVOLJ! s 
katerim želimo skozi željo otrok po ljubezni ljudi spodbuditi k razmisleku in odločitvi ZA 



 

 

ljubezen in ZA strpnost. Otroci od nas zahtevajo "Naj zmaga ljubezen", mi odrasli pa 
imamo moč, da lahko to uresničimo: 
https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/videos/1796482553916468/ 

Projekt Let the Love win – Naj zmaga Ljubezen je vzporednica našemu projektu 
promocije strpnosti Mi smo ZA STRPNOST! v okviru katerega smo leta 2015 naredili 
prvi slovenski prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti in ga je s častnim 
pokroviteljstvom podprla Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. V okviru tega 
projekta smo nedavno naredili tudi slavnostno tiskano izdajo te Unescove Deklaracije 
s spremno besedo predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja in varuhinje 
človekovih pravic, ge. Vlaste Nussdorfer. 
 
Posebnost projekta Let the Love win je tudi v tem, da glasba v njem zastopa osrednje 
mesto in je njegov glavni medij. Zato ima projekt tudi glasbenega nosilca, ki je SKLADBA 
LET THE LOVE WIN, avtorja SoulGrega Artista, ki je njegov človekoljuben poziv k 
ljubezni: https://www.youtube.com/watch?v=eMZvAZzW_eo  
 
Sporočilo o univerzalnem brezčasnem pomenu ljubezni in strpnosti smo ljudem 
posredovali tudi skozi našo turnejo po slovenskih krajih s karavano Naj zmaga 
Ljubezen, ki je v času od avgusta do oktobra letos obiskala Koper, Piran, Portorož, 
Slovenj Gradec, Celje, Ptuj, Mursko Soboto, Ljubljano, Novo Mesto, Kranj in Maribor. 
 
Vrhunec in sklepni del projekta pa bo predstavljal KONCERT NAJ ZMAGA LJUBEZEN v 
soboto, 8. 10. 2016, V FESTIVALNI DVORANI LENT V MARIBORU, na katerem bo 
nastopil SoulGreg Artist z BigLights Bandom. Koncert bo spremljal spremljevalni 
program na temo strpnosti, obeležen pa bo tudi z izidom albuma SoulGrega Artista z 
naslovom »Let the love win«, ki je nastajal zadnjih 6 let. Zaradi človekoljubne narave 
projekta bo vstop na koncert in prireditev prost za vse obiskovalce. 
 

»Prava ljubezen se začne v naših srcih in v naših glavah.«  
(SoulGreg Artist) 

 
»Ti moraš biti sprememba, ki jo želiš videti v svetu.«  

(Mahatma  Gandhi) 
 
 
 
Projekt: Let the Love win – Naj zmaga Ljubezen 
Organizatorji: Izobraževalni center Eksena v sodelovanju z Društvom Eksena 

https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/videos/1796482553916468/
https://www.youtube.com/watch?v=eMZvAZzW_eo

