Practicar la pau

Treballar per la pau en un context de violència
Les ONG per la pau actuem per prevenir la
violència i superar-ne els seus estralls. Al nostre
país, però també on hi ha violència directa i
constant.
Treballar l'educació conjunta en comunitats
enfrontades, retirar i destruir armes lleugeres,
desmobilitzar combatents adults o nens soldats,
o afrontar la reconciliació després d'un conflicte,
són algunes de les tasques que moltes
persones i entitats desenvolupen en situacions
de violència.

A la Fundació per la Pau,
treballem per un món en pau.
A través d'una opinió pública cada cop
més informada i activa, impulsem tots
aquells canvis culturals i estructurals
que facin possible l'eradicació de
la violència com a forma de relació
entre persones i pobles.

La Fundació per la Pau ha iniciat, amb aquest
projecte, una nova línia de treball: donar a
conèixer la feina daquelles persones i entitats
que, en les dures condicions que imposa un
context de violència, opten per practicar la pau.

Palestins
i israelians

junts
construint la pau

(salam)

. Perquè aquestes persones i entitats
necessiten el nostre suport i reconeixement.
. Perquè també es pot construir la pau des de
les situacions més difícils i complicades.
Perquè la pau és possible.

c/ Casp 31, 2n 1a A - 08010 Barcelona
Telèfon: 93 302 51 29 Fax: 93 301 75 62
E-mail: info@fundacioperlapau.org
www.fundacioperlapau.org

Aquest projecte compta amb la col·laboració de:

(shalom)

LIPCRI,
una experiència compartida

L'enfrontament o la cooperacio
El conflicte entre Israel i Palestina aviat farà
50 anys. I la destrucció i les víctimes que ha
generat han arribat a ser immesurables.
Locupació, la repressió, els atemptats, les
crisis bèl·liques constants a tota la regió han
anat distanciant progressivament les
comunitats fins a generar un abisme de
desconfiança, por i odi.

L'IPCRI una experiencia
compartida i ambiciosa de treball
per la pau
LIsrael and Palestine Centre for Research
and Information (Centre per la Recerca i
Informació Israelià Palestí) va néixer amb
una idea essencial que lha definit fins avui,
ser una entitat mixta formada
equitativament per membres dambdues
comunitats.

Però, des de la societat civil, també
simpulsen esforços per a promoure la pau
i els drets humans, amb la voluntat de
transmetre aquest ànim de col·laboració i
cooperació als responsables polítics.

LIPCRI, que aposta per la coexistència
pacífica dun estat palestí i un israelià, orienta
el seu treball a:
- Influir sobre els líders israelians, palestins
i internacionals per la renovació dun procés
de resolució pacífic multilateral i
internacionalment assistit.
- Construir una cultura de pau entre les dues
comunitats.

ACTE PÚBLIC
Barcelona

Dijous 28 de setembre a les 19:30h a
l'Auditori de la Universitat Pompeu Fabra,
edifici Rambla. C/ La Rambla núm. 30-32
Amb:
- Gershon Baskin, Codirector de lIPCRI.
- Hanna Siniora, Codirector de lIPCRI.
A més a més durant tota la setmana
realitzaran diverses activitats amb entitats,
representants de les institucions i mitjans
de comunicació.

- Promoure la col·laboració especialment
entre els col·lectius més influents dambdues
parts: intel·lectuals, professionals i personal
de ladministració.
- Desenvolupar noves idees i marcs per la
coordinació de la seguretat i de nous règims
fronterers entre Israel i lAutoritat palestina.
Tot això a través de la promoció econòmica
conjunta, leducació per la pau i la seva
aplicació al curriculum escolar, les iniciatives
pel respecte al medi ambient i a les reserves
comuns daigua, la investigació i el debat
conjunts.

